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 مقدمة دار ابن سالم
 

 ثم أما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

م باللغة العربية وتعلَُّمها وتعليَمها ونشرها من أولى الخطوات يف إن االهتما   

هنضة األمة اإلسالمية؛ ذلك ألن اللغة العربية هي مفتاح العلوم اإلسالمية كلها، هبا 

والسيرة العطرة وكتب الفقه  ،واألحاديث النبوية الشريفة ،نفهم القرآن الكريم

 مة وحضاراها والتاريخ اإلسالمي وكل تراث األ ،والتفسير

ويعد المحافظة على اللغة العربية وتعلمها  من الدين، وهي خصيصة عظيمة 

 لهذه األمة:

، وقال شيُخ «تعلَّموا العربيَة؛ فإنَّها من دينِكم» :◙قال عمر بن الخطاب

ين، ومعرفتها فرٌض واجب؛ فإن »اإلسالم ابن تيمية:  فإنَّ نفَس اللغة العربية من الدِّ

السنة فرض، وال يفهم إال بفهِم اللغة العربية، وما ال يتمُّ الواجب إال فهم الكتاب و

   «به فهو واجب

وال شكَّ أنَّ علم اللغة من الدين؛ ألنه من فروِض » :ويقول السيوطي

   «الكفايات، وبه ُتعرُف معاين ألفاظ القرآن والسنة

: فلذلك «كالمهاالصاحبي يف فقِه اللغة وسنن العرب يف »وقال ابُن فارس يف    

قلنا: إّن علم اللغة كالواجب َعَلى أهل العلم، لئال يحيدوا فِي تأليفهم، َأْو ُفتياهم "
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عن َسنن االستواء، وكذلك الحاجة إَِلى علم العربية فإن اإلعراب هو الفارق َبْيَن 

َلْم يفّرق َبْيَن التعجب  «ما أحسن زيد»المعاين؛ أال ترى أن القائل إذا قال: 

،  َوَما «ضرب أخوك أخانا»ستفهام والذّم إاِلَّ باإلعراب؛ وكذلك إَِذا قال: واال

  "أْشَبه َذلَِك من الكالم المْشَتبه

 وتعُد اللغة العربية مصدَر عزٍّ لألمة:  

فال بد من النظِر إلى اللغة العربية على أهنا لغُة القرآن الكريم والسنة     

بحيث يكون االعتزاُز هبا اعتزاًزا باإلسالم، المطهرة، ولغُة التشريع اإلسالمي؛ 

وتراثه الحضاري العظيم، فهي عنصٌر أساسي من مقوماِت األمة اإلسالمية 

والشخصية اإلسالمية، والنظر إليها على أهنا وعاء للمعرفِة والثقافة بكلِّ جوانبها، 

َة التي اهم ل لغَتها أمٌة تحتقر وال تكون مجرَد مادٍة مستقلة بذااها للدراسة؛ ألنَّ األمَّ

 نفَسها، وتفرُض على نفِسها التبعية الثقافية 

، " مبينًا هذا: يقول مصطفى صادق الرافعي     ما ُذلَّت لغُة شعٍب إالَّ ُذلَّ

 المستعمر 
ُّ
وال انحطَّت إال كان أمُره يف َذهاٍب وإدباٍر، ومن هذا يفرُض األجنبي

ِة المستعَمرة، وي ركبهم هبا، وُيشعرهم عظمَته فيها، لغَته فرًضا على األمَّ

ا األول:  ويستلِحُقهم من ناحيتِها، فيحكم عليهم أحكاًما ثالثًة يف عمٍل واحٍد؛ أمَّ

ا الثاين: فالحكُم على ماضيهم بالقتِل محًوا  فَحْبس لغتهم يف لغته سجنًا مؤبًَّدا، وأمَّ

ا الثالث: فتقييد مستقبلهم يف األغالِل التي  يصنعها، فأمُرهم من بعدها ونسياًنا، وأمَّ

  "ألمره َتَبعٌ 

وعلى هذا؛ ينبغي لمن يعرُف العربيَة أال يتكلَّم بغيِرها، وكره الشافعي ذلك،     

 وينبغي لمن دخل اإلسالَم من األعاجِم أن يتعلََّم العربية 

لذلك يجب على المسلم أن يعرَف أهميَة هذه اللغة ومكانتها، وأنه ال غنى     
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كما يجُب أن يعتزَّ هبا ال بغيرها من اللغات كما هو الحاصل عند بعِض  لنا عنها، 

النَّاِس مع األسف، وعلينا أن نعلَم أنَّ اللغَة بحٌر ال تكفي السباحة فيه، بل أن 

نغوَص يف مكنونِه، ونستخرج منه المعاين الجميلة والبديعة التي تصنعه وتلبسه 

 لباًسا جذاًبا 

مة اإلسالمية أن حف  لها هذا الدين برجاله وإن من نعم اهلل على األ

المخلصين، وعلمائه العاملين الذين كانوا أعالًما يهتدى هبم، وأئمًة يقتدى هبم، 

لهذا كان على األمة أن تعرف حقهم وتقوم بما يجب لهم،  وذلك بالدعاء لهم،  

حو من ونشر علمهم بين شباب األمة حتى يستفيَد منه العام والخاص، وإن علم الن

إن األئمة من السلف ": قال ابن األنباريأشرف علوم العربية على االطالق فقد 

وأن المجتهد لو جمع كل والخلف أجمعوا قاطبًة على أنه شرٌط يف رتبة االجتهاد، 

العلوم لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يتعلم النحو فيعرف به المعاين التي ال سبيل 

   "متوقفة عليه ال تتم إال به لمعرفتها بغيره فرتبة االجتهاد

 فلقد الصرف، علم ومنها اللغة، بعلوم العربية اللغة علماء العلماء اهتم ولقد

 كتاب الصرف علم يف المشهورة الكتب ومن وتدريًسا، وشرًحا تأليًفا به اهتموا

 العلماء باهتمام يحظى  زال ما الذي الكتاب هذا(الصرف فن يف العرف شذا)

للشيخ أمحد احلمالوي  «الصرف فن يف العرف شذا» :اآلن تىح العلم وطلبة
   

 بشرح العيوين العزيز عبد بن سليمان/ الدكتور الشيخ فضيلة شرع وقد

 ألقها محاضرات عن عبارة دروسه وكانت إتمامه اهلل يسر مستمر والشرح الكتاب
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  (1)تفريغها وتم اإلنرتنت، برنامج عرب فضيلته

 عظيم الرتاث، وتحقيق العلمي للبحث سالم ناب دار لمكتب كان ولقد

 اللغوية، والمراجعة بالتدقيق عليه والعمل النافع، الشرح هذ تفريغ يف الشرف

 قمنا كما نطقها، القارئ على يشتبه التي الكلمات وضبط متنه وضبط

  وحده هلل بتنسيقه،فالحمد

 ،ينالعيو العزيز عبد بن سليمان/ الدكتور الشيخ شرح تميز وقد هذا

 العصر لغة بمواكبته سابقيه عن يمتاز فهو الواضح، السهل باألسلوب

 الشرح جاء فقد وغيرهم، العلم طلبة من للمبتدئين ومناسبته العلم، ومصطلحات

  والتكلف التعقيد عن بعيد األلفاظ سهل العبارة واضح

 مهم تنبيه:  

 منها االستفادة من يمنع ال ولكنه المواد هذه يراجع لم تعالى اهلل حفظه الشيخ

  هبا المتاجرة عدم بشرط

 باب من فإهنا التفريغات هذه أما الصوتية للدروس الرجوع هو األصل أن وننبه

  العلم لطالب المساعدة

 له يتميز لم الصوتيه للمادة المفرغ أن بيان( @)  العالمة هذه ضعنا وقد

  صويتال للشرح الرجوع فنرجو اهلل، حفظه الشيخ كالم من الصواب

 لرضوانه موجبة الكريم لوجهه خالصة أعمالنا يجعل أن تعالى اهلل نسأل

   العظيم

                                                           

ابن سالم للبحث العلمي والتفريغ  مكتبقام بإعدادها  هذا رابط المادة الصوتية المفرغة،( 1)

 قناة المفتي اللغوي  على ( https://youtu.be/OtF2WYg0TXk)الصويت
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLctC7p20Ak9ZRrk1l_LoLCphZLU4JgX_x)%20على
https://www.youtube.com/playlist?list=PLctC7p20Ak9ZRrk1l_LoLCphZLU4JgX_x)%20على
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 لكي عليها ومالحظاتكم تعليقاتكم وننتظر لكم رفعها سيتم تعالى اهلل شاء إن 

تعالى اهلل بإذن لها الثاين اإلخراج يف نستدركها
(1)

. 

واألجر وأن يرزقنا وأسأل اهلَل العظيم أن ينفع به وأن يجزل لصاحبه المثوبة 

كل من يقرأه، وكل من ساهم يف أن ينفع به مؤلفه وسأله سبحانه أاالخالص، كما  

واجعله عماًل نا المسلمين، به وإخواناللهم  اوانفعنإخراج هذا العمل للنور، 

فيه، وأنت يا رب أعلم وأعلى، لنا  وباركمنا وتقبله خالًصا لوجهك الكريم 

ظاهًرا وباطنًا، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله و اوالحمد لك أواًل وآخرً 

  وصحبه وسلم 

 

 

 كتبه

 للبحث العلمي وحتقيق الرتاث

00201098546682 

 جمهورية مصر العربية

 

                                                           

(1)  aboammarsalam@gmail.com 
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 الدرس األول
  

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

ا بعد:   وأصحابه أجمعين، أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف الدرس األول من 

دروس شرح شذا العرف يف فن الصرف، للشيخ أحمد الحمالوي عليه رحمة اهلل، 

ونحن يف يوم األحد الثاين والعشرين من شهر ربيٍع األول من سنة ثنتين وأربعين 

   وأربعمائة وألف من هجرة حبيبنا 

الشرح بإذن اهلل سيكون على كتاب ]شذا العرف يف فن الصرف[ وهو من  هذا

الكتب المشهورة يف هذا العلم، وطريقتنا يف الشرح هي قراءة الكتاب ُثمَّ التعليُق 

عليه بما تيسير؛ ليكون شرًحا متوسًطا عليه، يفك مبانيه، ويوضح معانيه بإذن اهلل 

 تعالى  

صر للمؤلف، وهو الشيخ/ أحمد الحمالوي وسنبدأ إن شاء اهلل بتعريٍف مخت

؛ هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي المصري، تويف -عليه رحمة اهلل-

سنة إحدى وخمسين وثالثمائة وألف، درس يف األزهر ُثّم التحق بدار العلوم 

وتخرج فيها وحصل على شهاداها ثم صار مدرًسا فيها، ويف هذا الوقت ألَّف ]شذا 

ما ذكر يف المقدمة، ُثمَّ حصل بعد ذلك على العالمية )الدكتوراه( من العرف[ ك

األزهر، فانتقل إلى األزهر وصار مدرًسا فيه، وكتابه ]شذا العرف يف فن الصرف[ 
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احتوى على أبواب الصرف، وقد حررها المصنف من كتب الصرف المشهورة،  

-لك[ البن هشام وخاصًة من ثالثة ُكتب من ]أوضح المسالك إلى ألفية ابن ما

-  ومن كتاب ]الُمفصل لعلم العربية[ ألبي القاسم الزمخشري، ومن

 كتاب ]الشافعية[ البن الحاجب وشروحها، وخاصة من شرح الرضي عليها  

هذا الدرس األول إن شاء اهلل سنتكلم فيه على خطبة الكتاب، وفيها الكالم 

عالى، ُثمَّ ننتقل بعد ذلك إلى على ترتيب الكتاب، وعلى مقدمة الكتاب بإذن اهلل ت

 : قراءة خطبة الكتاب والتعليق عليها، فقال المؤلف 
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ف القلوب على َمزيد نِعمتك، ومتراِدف ُجودك  اللَّهم إنا نحمُدك يا مصرِّ

ُد فضِلك، وشملتنا ُبمضاَعِف  وكرمك، َغَمْرَتنَا بإِحسانَك، الذى َمصدرُه مجرَّ

عِمك وَطْولِك؛ فسبحاَنك تعالْت صفاُتك عن الشبيِه والمثاِل، وتنزهت أفعاُلك ن

عن النقِص واإلعالِل؛ ال رادَّ لماضي أمرِك، وال وُصوَل لقْدِرك حقَّ قدرك، 

ونستمطرك غيَث صلواتك الهاِمية، وتسليماتك الباهرة الباهية، على نبيك إنسان 

موجود، محمد المصطفى من خير  عين الوجود، المشتقِّ من ساطع نوره كل  

العالمين نسًبا، وأرفِعهم َقْدًرا، وأشرفِهم حسًبا، الذى صغَّر بصحيح عزمه جيَش 

الجهالة، ومّزق بسالم َحْزمه شْمَل الضاللِة، وعلى آله َمظاهرِ الِحَكم، وَصْحبِه 

ُهدى ومعالَم َمَصاِدِر الِهمِم، الذين َمّهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالّسداد سبيَل ال

شاد.  الرَّ

المشتقِّ من : )--هذه مقدمة الخطبة، وفيها تعليٌق على قول المؤلف 

مخلوٌق من  -♥-( فنبينا محمد بن عبد اهلل ساطع نوره كل  موجود

لحٍم وعظٍم ودٍم كسائر البشر، ُخلق من أٍب وأم، ولم يسبق له خلٌق قبل والدته، 

الة، وشرفه بنور النبوة، وما ُيروى من أنَّ أول ما ولكنَّ اهلل سبحانه تكرم عليه بالرس

خلق اهلل نور النبي، وأنَّ المخلوقات ُخلقت من نوره، فهذه أحاديث موضوعة 
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 ، وال يصحُّ االعتقاد هبا أو نشرها  ♥)أي: مكذوبة( على النبي  

 : --ُثمَّ تكلَّم المؤلف بعد ذلك على أهمية الصرف، فقال 

ْرُف واسطُتُه، وال ارتفع َمناُره، إال وهو  وبعُد: فما انتظم ِعقُد  علٍم إالَّ والصَّ

قاعدته، إذ هو إحدى دعائم األدب، وبه ُتعرف ِسَعُة كالِم العرب، وتنجلي فرائُد 

مفرداِت اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، وهما الواسطة يف الوصول إلى 

  السعادة الدينية والدنيوية.

همية الصرف، وال شك أن الصرف مهم، والطالب ما هذا كالم المؤلف يف أ

وصل إلى شرح كتاٍب متوسط يف علم الصرف إال وهو يعلم أهمية هذا العلم، من 

معرفة أحكام اللغة ومعانيها وأساليبها، والسالمة من الخطأ يف مبانيها ومعانيها 

على أهمية التي ترتتب على هذه المباين، ولعلنا نكتفي بذكر بعض األمثلة العملية 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ يئعلم الصرف، فمن ذلك مثاًل قوله سبحانه وتعالى: 

؛ فالذي لم يدرس الصرف قد يجهل أو ُيشكل عليه [23]سبأ:ىئ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ

ويظن أن المعنى أن الفزع قد بلغ ؛ [23]سبأ:ىئ ٺ ڀ ڀ يئقوله تعالى: 

ل هنا تدل على الم بالغة، والصحيح أن بقلوهبم مبلًغا عظيًما؛ ألنه ظن أن صيغة فعَّ

ل ُهنا تدل على اإلزالة، أي: حتى إذا ُأزيل الفزع عن قلوهبم    صيغة فعَّ

 ائ ائ ى ى ې ې ې يئومن ذلك أيًضا قوله سبحانه وتعالى: 

؛ [6]النساء:ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

؛ يكرب: فعٌل مضارع على وزن يفعل بفتح العين، فالذي لم يدرس ىئ ېئىئ يئفقال: 

ظن أن ماضي هذا الفعل هو َكُبر وهذا خطأ؛ ألن فُعل ال يكون الصرف قد ي

مضارعه إال مثله مضموم العين يفُعل، مثل: كُرم يكُرم، وعُظم يعُظم، وصُغر 

يصُغر، وكذلك كُبر يكُبر، وأّما الذي يف اآلية فـ يكرب بفتح العين، إًذا ليس ماضيه 
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كَبر، وهذا الذي ورد يف اآلية، وُيقال: فُعل بل ماضيه فِعل كبِر؛ فُيقال يف اللغة: كبِر ي

كُبر يكُبر، وعلى الطالب أن يراجع الفرق بين هذين الفعلين، ومن ذلك قول 

 الشاعر: 

نَا َلْيَت  يا الَبْهمَ  َنْرَعى َصِغيَرْينِ   الَبْهمُ  تكُبرِ  ولم نكُبرْ  لم اآلن إلى    أنَّ

غير ارِجعنَّ مأزوراٍت : »-♥-ومن ذلك أيًضا: حديُث النبي 

جمع مأجورة وهو اسم مفعول، فالذي ال يعرف « مأزورات»فقوله: « مأجورات

الصرف سيظنه اسم مفعوٍل من اإلزر؛ ألن الكلمة مهموزة مأزورة، والصواب أنه 

اسم مفعوٍل من الوزر وهو الذنب، وأصل الكلمة موزورات، ولكن الواو الساكنة 

  ُقلبت همزًة شذوًذا  

يرة تكلَّم عليه علماء الصرف فنكتفي بذلك، ونستمر وألهمية الصرف أوجٌه كث

بعد ذلك على سبب التأليف،  --يف قراءة خطبة الكتاب؛ إذ تكّلم المؤلف 

 وقال: 

وكان ِمَمن تطلع لرشِف أفاويقه، وتطلب جمع تفاريقه، طلبة مدرسِة دار  

ب، العلوم، فإنهم أحدقوا بي من كل جانب، وكان المطالب فيهم أكثر من الطال

حت نواظر  فما وَسعني إال أن أحفظ العلم ببذله، وأاّل أِضنَّ به على أهله، فسرَّ

البحث ىف فِجاِج الكواغد، وبعثتها يف طلب الشوارد، فاقتفِت األثَر، حتى أتت 

بالمبتدأ والخبر، ثم جعلُت أميِّز الصحيح من العليل، وُأوِدع ما أقتطفه من ثمار 

ء بحمد اهلل كتاًبا تروق معانِيه، وتطيب َمجانيه، الكثير من السهل القليل، فجا

 ىئ ۈ ۈ ۆ ۆ يئعباراتُه شافيٌة، وشواهُده كافيٌة، فأنعم نظرك فيه، وقل: 

وإن رأيت هفوًة فقل: َطَغى القلم، فإنِّ ذلك من دواعي الكرم، [ 4]الجمعة:

 وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم: 



 

 
e 

g h 

f  15 
 الصرف فن يف العرف شذا

 ني وما عملوا من صالح َدَفنُوام  فإِْن َرَأْوا َهْفوة طاُروا بها فرًحا  

ق بين الِمطالب والطالب، فأراد  وَنلح  من كالم المؤلف ُهنا أنه فرَّ

بالِمطالب: شديُد الطلب الذي يطلب بكثرة، ويقول: إن الُطاّلب الذين ألحوا يف 

الطلب، كانوا أكثر من الُطاّلب الذين طلبوا طلًبا معتاًدا، ونلح  أيًضا يف كالم 

شدة ثنائه على كتابه، وهذه شبُه عادة عند كثيٍر من  -تعالى -المؤلف 

المتأخرين، ولعلهم أرادوا بذلك بيان مدى اجتهادهم وتعبهم يف التأليف، أو ألهنم 

عانوا من بعض الحاسدين، وال ُيظنُّ هبم أهنم أرادوا المفاخرة والُعجب بتأليفااهم، 

كان نافًعا فإنه سيبقى، وما لم ويبقى الحكم الحقيقي على الكتاب للقارئين، فما 

 يكن كذلك فإّن يد النسيان ستطويه  

 االسم الذي اختاره لكتابِه، فقال:  --ُثمَّ بعد ذلك ذكر المؤلف 

وقد سميته: ]شذا العرف، يف فن الصرف[ واهللَ أسأل أن ُيلبسه ثوَب الَقبول، 

 وأن ينفع به، إنه أكرم مسئول.

ن الصرف[؛ وهذا اسٌم علٌم على الكتاب، فسماه مؤلفه ]شاذا العرف يف ف

وكذلك جميع أسماء الُكُتب، هي أسماٌء أعالم عليها، فكما أنَّ اإلنسان له اسٌم 

علٌم عليه، فهذا علمه محمد، وهذا علمه خالد، وكذلك الُمدن لها أسماٌء أعالٌم 

ا؛ فلهذا عليها، كـ مكة، ومِصر، فإنَّ الُكتب أيًضا أسماؤها هي أسماٌء أعالٌم عليه

الشذا هو: قوة الرائحة، وفعله واوٌي، ولذا  "شذا"تعامل معاملة العلم، ومعنى 

ُيكتب باأللف الواقفة، ُيقال: شذا المسك يشذو شذًوا إذا قويت رائحته، ومعنى 

الَعرف وهو بفتح العين ال بضمها، الَعرف هو الرائحة، أكثر ما ُيستعمل يف الرائحة 

ا الُعرف الطيبة، ُيقال: عرف الرج ل يعرف عرافًة إذا أكثر من الرائحة الطيبة، وأمَّ

بضمِّ العين فهو ما يكون فوق رأس الحيوان، سواًء من شعٍر كـ ُعرف الفرس 

والضبع، أو من لحٍم كـ ُعرف الديك؛ فلهذا كان من الخطأ أن ُيقال ]شذا الُعرف[ 
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 يف اسم الكتاب، بل هو شذا الَعرف  

ترتيب الكتاب، وهذه المسألة من األمور  مؤلِّف ُثمَّ بيَّن بعد ذلك ال

المهمة لطالب العلم، أن يعرف الطريقة التي رتب المؤلف كتابه عليها؛ ألن هذا 

سيجعله على ِعلم، ويسير على طريٍق واضح يف الكتاب، وينبغي على الطالب أن 

ذه يفعل ذلك يف جميع العلوم، فيعرف كيفية ترتيب هذا العلم، ولماذا ُرتب هب

الطريقة   فيفيده ذلك كثيًرا يف معرفة ترابط مسائل العلم، وماذا درس منه وماذا 

 بقي، ولو أراد أن يراجع مسألة فإنه يعرف مكاهنا يف عموم العلم  

 : فقال المؤلف 

 وقد جعلته مرتًبا على مقدمة وثالثة أبواب: فالمقدمة فيما ال ُبدَّ منه. 

 والباب األول: ىف الفعل. 

 ثانى: ىف االسم. وال

 والثالث: يف أحكاٍم تعمهما.

( ولهذا تكلَّم المؤلف يف فيما ال ُبدَّ منهإًذا فالمقدمة كما قال المؤلف: )

المقدمة على تعريف الصرف، والكالم على موضوعه،  ومسائله، وواضعه، 

 وُحكمه، ُثمَّ على الكلمة وأقسامها، ُثمَّ على الميزان الصريف  

ب األول يف الفعل، أي: يف األحكام الصرفية الخاصة بالفعل؛ وتكّلم يف البا

كأبنية األفعال وتقسيمااها الصرفية، وتكلَّم يف الباب الثاين يف االسم، أي: يف 

األحكام الصرفية لالسم؛ كأبنية األسماء وتقسيمااها الصرفية، وأحكامها الصرفية، 

واألفعال، ففيه الكالم على  وتكلَّم يف الباب الثالث على أحكاٍم تعمها األسماء

األحكام الصرفية المشرتكة بين األفعال واألسماء؛ كاإلمالة واإلدغام وهمزة 

 الوصل، واإلعالل واإلبدال 



 

 
e 

g h 

f  17 
 الصرف فن يف العرف شذا

للكالم على المقدمة، ُمقدمة المؤلف  --ُثمَّ بعد ذلك انتقل المؤلف  

يخ على عدة مسائل، فتكلَّم على اسم العلم، وعلى تار تكلَّم فيها المؤلف 

الصرف، وعلى تعريف الصرف، وعلى موضوعه وواضعه ومسائله وثمرته 

 واستمداده، وحكمه، وتعريف األبنية، وتعريف الكلمة  

 فبدأ بالكالم على اسم العلم؛ فقال: 

رُف، وُيقال له: التصريُف.  الصَّ

نعم؛ التصريف هو االسم المشهور المستعمل عند المتقدمين، والصرف هو 

ك عند المتأخرين، فالتصريف كما عند سيبويه المتوىف سنة مائٍة المشهور بعد ذل

وثمانين يف كتابه، والُمربِّد يف كتابه المقتضب وغيره، وهو يف أواخر القرن الثالث، 

ا تسمية العلم الصرف فمن أوائل الكتب التي استعملت هذا االسم لعلم  وأمَّ

قرن الرابع، ُتويف قبل سنة الصرف كتاب ]دقائق التصريف البن المؤدب[ وهو يف ال

 ثماٍن وثالثين وثالثمائة فهو أول كتاٍب ورد فيه الصرف مراًدا به التصريف  

ُثمَّ بدأ انتشار استعمال الصرف؛ ربَّما ألن الكلمة أخفُّ من التصريف، 

فاستعملها ابن الحاجب، فألَّف كتاًبا يف النحو ]الكافية يف النحو[ وكتاًبا يف الصرف 

يف الصرف[ فاشتهر هذا المصطلح كثيًرا، وبعد ابن الحاجب جاء ابن ]الشافية 

مالك فاستعمل الصرف كما أهنم أيًضا يستعملون التصريف، كقول ابن مالٍك 

  :يف األلفية 

 وما سواهما بتصريٍف حري    حرٌف وشبهُه من الصرف بري 

، فاستعمل الصرف يف الشطر األول، واستعمل التصريف يف الشطر الثاين

والنحو والصرف يف الحقيقة نشئا مًعا ألهنما يف الحقيقة علٌم واحد، فلهذا كان 

التابعي أبو األسود الدؤلي هو أول من تكلم يف ذلك، ُثمَّ تالميذه يف البصرة، ُثمَّ 
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كبار نحوي البصرة وشيوخ سيبويه كأبي عمرو بن العالء والخليل الفراهيدي، 

ول كتاٍب مؤلف يف النحو، ذكر النحو والصرف وعندما ألَّف سيبويه كتابه وهو أ

فيه، وكان الصرف يف قرابة الربع األخير من الكتاب، وأول كتاب وصلنا خصه 

صاحبه بالصرف فقط دون النحو، هو كتاب التصريف ألبي عثمان المازين المتوىف 

، سنة تسٍع وأربعين ومائتين، وهو تلميذ األخفش، تلميذ سيبويه، وهو شيخ الُمربِّد

وكتاب ]التصريف[ للمازين، شرحه عثمان بن جني بن فتح المتوىف يف القرن الرابع 

سنة ثنتين وتسعين وثالثمائة يف كتابه ]الُمنِصف[ وهو من أهم ُكتب الصرف، ومن 

كتب الصرف المهمة أيًضا كتاب ]التكملة[ ألبي علي الفارسي يف القرن الرابع 

ي العظيم، وكذلك كتاب ]التصريف وقد شرحه عبد القاهر الجرجاين البالغ

الملوكي[ البن جني، وقد شرحه ابن يعيش النحوي المشهور يف القرن السابع، 

وكذلك كتاب ]الشافية[ للصرف البن الحاجب يف القرن السابع، وهو الُعمدة يف 

هذا العلم، وقد شرحه كثيرون أهمهم الرضي يف القرن السابع، ومن كتب الصرف 

 التصريف[ البن عصفور يف القرن السابع، وقد شرحه أبو حيان المهمة ]الممتع يف

--  المتوىف يف القرن الثامن، ومن كتب الصرف كتاب ]التعريف بضروري

التصريف[ وكذلك ]المية األفعال[ وكالهما البن مالك يف القرن السابع، ومن 

 كتب الصرف ]نزهة الطرف يف علم الصرف[ البن هشام يف القرن الثامن 

للمعاصرين جهٌد مشكور يف التأليف يف هذا الفن، ومن كتبهم: كتاُب و 

]تصريف األفعال[ وكتاب ]تصريف األسماء[ لمحمد محيي الدين عبد الحميد، 

وكتاب ]الُمغني يف تصريف األفعال[ لمحمد عبد الخالق عضيمة، وكتاب ]التبيان 

عال[ للدكتور يف تصريف األسماء[ ألحمد حسن كحيل، و]تصريف األسماء واألف

فخر الدين قباوة، وكتاب ]المستقصى يف علم التصريف للدكتور عبد اللطيف بن 

 محمد الخطيب 
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للكالم على تعريف الصرف لغًة واصطالًحا،  --ُثمَّ انتقل المؤلف  

 فبدأ بالكالم على تعريف الصرف لغًة؛ فقال:  

ياح،  أي َتغييُرها. َوُهَو ُلَغًة: التَّْغيْيُر، َوِمنُْه َتصريُف الرِّ

 ( فيه مسألتان: َوُهَو ُلَغًة: التَّْغيْيرُ وقول المؤلف: )

 (  اصطالًحا(، وكذلك )ُلَغةً : إعراُب )األولى

 : معنى الصرف والتصريف يف اللُّغة والمسألة الثانية

 ( ففي ذلك ثالثة أقوال: ُلَغًة، واصطالًحا، وهي: إعراب )فنبدأ بالمسألة األولى

نه تمييز، وهو من تمييز النسبة، وهو أصحُّ األقوال عندي؛ ألنه : أالقول األول

على معنى تعريفه من جهة اللُّغة، يعني تعريف التصريف من جهة اللُّغة هو: 

التغيير، والتمييز كما نعرف إن كان من تمييز المفرد فهو على تقدير من، وإن كان 

 على تمييز النسبة فهو على تقدير من جهِة  

: أنه مفعوٌل مطلق بتقدير تعريفه تعريف لغٍة، وهو ضعيٌف يف ثاينوالقول ال

 المعنى 

: أنه منصوٌب على نزع الخافض، أي: تعريفه يف لغٍة، وهو والقول الثالث

 ضعيٌف يف صناعة النحو؛ ألن النصب على نزع الخافض ليس بمطرد  

ا المسألة الثانية صرف : وهي تعريف التصريف والصرف يف اللغة، والوأمَّ

والتصريف كما ذكر المؤلف: التغيير، أي: ردُّ الشيء من  جهٍة إلى جهة، وهذا كثيٌر 

 ىئ ہ ۀ ۀ يئيف الكالم؛ نحو: جاءين فالٌن فصرفته، وكقوله: 

 ٿ ٿ ٿ ٺ يئومنه قوله:  ؛[24]يوسف:ىئ چ چ ڃ يئ، [127]التوبة:

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
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  [164]البقرة:ىئ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 تعريف الصرف اصطالًحا، فقال: --مَّ ذكر المصنف ثُ 

واصطالًحا بالمعنى الَعَملي: تحويُل األَصِل الواحِد إلى أمثلٍة مختلفٍة، لمعاٍن  

مقصودٍة، ال تحُصل إال بها، كاسَمي الفاِعِل والمفعوِل، واسِم التَّفضيِل، والَتثنية 

 والَجمِع، إلى غير ذلك.

بأصوٍل ُيعرُف بها أحواُل أبنيِة الكلمِة، التي ليست  وبالمعنى الِعْلمي: ِعلمٌ  

 بإعراٍب وال بناٍء.

ف الصرف والتصريف اصطالًحا بالمعنى العملي وبالمعنى العلمي،  فعرَّ

بالمعنى ( أي: المهاري، أي: األثري، يعني أثرُه، وقوله: )بالمعنى الَعَمليقوله: )

بالمعنى الَعَملي: تحويُل ، فهو )( أي: بالمعنى النظري كما يقولون اآلنالِعْلمي

( أي: إلى أبنيٍة ُمختلفة، وإنما يكون هذا التحويل األَصِل الواحِد إلى أمثلٍة مختلفةٍ 

من بناٍء إلى بناء لطلب معاٍن جديدة، تدلُّ عليها هذه األبنية الجديدة، وهذا يكون 

 يف األسماء، ويكون أيًضا يف األفعال  

 "علِمَ "ى هذا األصل، وهو العين والالم والميم، فـ ففي األفعال ننظر مثاًل إل

هذا فعٌل مجرد، فنستطيع أن نحوله إلى بناء أفعَل فنقول: َأعَلَم، فيتغيَّر المعنى؛ ألن 

معنى الفعل الثالثي المجرد هو فعل الفعِل، فإذا قلت: علِم يعني عمل العلم، 

الثالثي يدلُّ وجلس يعني عمل الجلوس، وذهب أي عمل الذهاب   وهكذا، ف

على فعل الفعِل، فإذا حولناه إلى أفعل فقلنا: أعلم، أتينا بمعنًى جديد، وهو جعله 

يعلم، فإذا قلت: علم الطالب المسألة، يعني: أنُه فعل الفعل، هو الذي علمها فعل 

العلم هبا، اكتسب العلم هبا، أما إذا قلت: أعلم، أعلم األستاذ الطالب، يعني جعله 

ُيسمى يف الصرف كما سيأيت بالتعدية، وهو قلب الفاعل إلى مفعوٍل به،  يعلم، وهذا



 

 
e 

g h 

f  21 
 الصرف فن يف العرف شذا

ولو حولناه إلى بناء فعل فقلنا: علَّم، فنأيت بمعنًى جديد وهو جعله يتعلَّم بشدة،  

فعّلمته المسألة، يعني جعلته يعلمها بجدة،  ولو حولناها إلى بناء تفّعل فقلنا: 

اللة على تكلُّف العلم، تعّلم الطالب يعني تعلم، اكتسبنا معنًى جديًدا وهو: الد

اجتهد وتعب وتكلَّف، حتى حصل العلم، ولو حولناه إلى صيغة تفاعل فقلنا: 

تعالم، فإننا نحصل معنًى جديًدا وهو ادعاء العلم، تعالم فالن يعني ادعى أنه يعلم 

تعلم؛ وهو يف الحقيقة ال يعلم، ولو حولنا هذا الفعل إلى صيغة استفعل فقلنا: اس

الكتسبنا معنًى جديًدا وهو: طلُب العلم، فاستعلم فالٌن عن المسألة يعني طلب 

 علمها 

ا يف تصريف األسماء، فإذا صّرفنا هذا األصل العين   ويكون التحويُل أيضًّ

والالم والميم، إلى أبنية األسماء المختلفة لقادنا ذلك إلى الحصول على معاٍن 

فاعٍل فقلنا: عالم، فإنَّ هذه الصيغة وهذا االسم يدلُّ  جديدة، فإذا حولناه إلى صيغة

على الذي فعل العلم، فالعالم هو الذي فعل العلم، وإذا حولناه إلى صيغة مفعول 

معلوم صار اسم مفعوٍل يعني اسًما للشيء الذي وقع العلم عليه، ولو حولناه إلى 

لعلم بكثرة، ولو حولناه  إلى بناء فعاٍل أو فعالٍة كعالٍم وعالمة، لدّل على من يفعل ا

مفعل أو مفعلة قلنا: معلم أو َمعَلمة لدّل على مكان العلم أو زمانه، وُيمكن أن نثني 

ونجمع؛ فنقول: عالمان، وعلماء، وعالمات؛ فهذا كله تصريف؛ ألنه تغييٌر للبنية، 

وُيمكن أن نصغر، فنصغر عالم على عويلم، وهذا أيًضا تغييٌر للبنية فهو صرف، 

 فهذا معنى تحويل األصل الواحد إلى أمثلٍة مختلفٍة لمعاٍن مقصودة  

ا تعريف الصرف اصطالًحا بالمعنى العلمي، فهو كما قال: علٌم بأصوٍل  وأمَّ

ُيعرف هبا أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراٍب وال بناء، يعني أنه علٌم قائم على 

توقفنا على علم الصرف، قواعد وضوابط وتقسيماٍت وشروط،  هذه بمجملها 

أي:  العلم بأحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراٍب وال بناء، هذه العبارة إلخراج 
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 النحو، كما شرحنا ذلك من قبل يف شرح الصرف الصغير فال نعيده  

سون الصرف بالتعريفين علًما  وُعلماء الصرف على كل حال َيْدرُسون وُيَدرِّ

قواعد والضوابط ويطبقوهنا، ولهذا سندرس قواعد وعماًل، فُهم يدرسون هذه ال

 الصرف وضوابطه، ونطبقه أيًضا علمًيا بإذن اهلل تعالى  

إلى الكالم على موضوع الصرف، والمراد  ُثمَّ انتقل المؤلف 

بموضوع العلم، أي: الشيء الذي يبحث فيِه هذا العلم، ويدرسه هذا العلم، 

 ن موضوع علم الصرف فقال: وُتطبق أحكام هذا العلم عليه، فبيَّ 

ِة واإلعالِل،  وموضوُعه: األلفاُظ العربيُة من حيُث تلك األحواِل، كالصحَّ

ياَدِة، َوَنحِوها.  واألصالِة والزِّ

( يعني: أبنية األلفاظ العربية، ولو صّرح األلفاُظ العربيةُ وهو يعني بقوله: )

 باألبنية ُهنا لكان أوضح؛ مع أنَّ مراده ذلك  

 بّين خصوص موضوع علم الصرف، فقال: ُثمَّ 

فِة؛ وما َوَرَد من َتثنَِيِة َبعِض  نَِة، وباألفعاِل المتصرِّ ويختص  باألسماِء الُمَتَمكِّ

 األسماِء الموصولِة وأسماِء اإلشارِة، َوجمِعها وَتصغيرِها، فُصورٌي ال حقيقٌي.

فعال أنَّ موضوع الصرف شيئان: األسماء المتمكنة، واأل --فبيَّن 

المتصرفة؛ فحصره موضوع الصرف يف األسماء واألفعال، يخرج الحروف كلها، 

 فالحروف ال مدخل لها يف الصرف  

ا األسماء فقيدها كما نرى بالمتمكنة، والمراد بالمتمكنة كما ُيعرف من  فأمَّ

 علم النحو أي: الُمعربة، وهذا ُيخرج األسماء المبنية بناًء أصلًيا ال بناًء عارًضا،

 وهذا كله مما ُيدرس يف النحو  
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وقيَّد األفعال باألفعال المتصرفة، وهذا ُيخرج األفعال الجامدة، وسيأيت  

الكالم على المراد باألفعال المتصرفة والجامدة، وُهنا تنبيهات ال ُبدَّ منها إلكمال 

 الكالم على موضوع الصرف: 

ُقلنا، فهذا ُيخرج األسماء  : أنَّ المراد بالمتمكنة: الُمعربة كماالتنبيه األول

المبنية، والُمراد باألسماء المبنية هي: المبنية بناًء أصلًيا أي ال يفارقها البناء، 

ال "بخالف المبنية بناًء عارًضا؛ كاسم ال النافية للجنس إذا كان مفرًدا؛ لقولهم: 

على قول الجمهور، وكذلك المنادى إذا كان مفرًدا معرًفا؛  "رجل يف البيت

فهذه مبنياٌت بناًء عارًضا فال تدخُل ُهنا، وإنما المراد المبنيات  "يا محمد"قولك: ك

 بناًء أصلًيا أي: ال يفارقها البناء كالضمائر  

: أنه ينبغي تقييد األسماء المتمكنة باألسماء المتمكنة العربية؛ والتنبيه الثاين

نحكم على حروفها ألنَّ األسماء األعجمية ال نعرف أصولها، فال نستطيع أن 

 بأصالٍة أو زيادة 

 : أنه اتضح من ذل كأن الذي يخرج من علم الصرف أشياء: والتنبيه الثالث

 األول: الحروف كلها  

 والثاين: األسماء المبنية  

 والثالث: األسماء األعجمية 

 والرابع: األفعال الجامدة  

رف، ال يدخلها فاألصل يف هذه األشياء أهنا ال تصريف فيها، يعني ال تتص

الصرف، يعني ال تدخلها أحكام الصرف، إالَّ أنَّ التصريف قد يدخل يف هذه 

 األشياء يف ثالثة أحوال:
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: عند حمل األسماء األعجمية على العربية؛ فلهذا نقول: إبريق على األول

وزن إفعيل، فهذا حمٌل ال حقيقة، أي: ال يدخل على ذلك وال يرتتب عليه أن 

مزة والياء زائدتان وباقي الحروف أصلية، وإنما نلحقه إلحاًقا هبذا ُيقال: إن اله

الوزن؛ ولذا نجمعه على أباريق، ونصغره على ُأبيريق، كاألسماء العربية التي على 

 وزن إفعيل  

: التي قد يدخل فيها التصريف على هذه األشياء التي ال تتصرف والحالة الثانية

قد يدخلها شيء من أحكام الصرف شذوًذا، يف األصل، أهنا قد تتصرف شذوًذا 

ومن  ذلك تصغير ذا اإلشارية، والذي والتي الموصولتين، وكذلك تثنيتهما على 

هذان واللذان واللتان، وكذلك جمعها فلهذا يرى الجمهور أن المثنى والجمع يف 

اإلشارة، واألسماء الموصولة ليست تثنيًة حقيقية وال جمًعا حقيقًيا وإنما هو 

ٌي، يعني أن كل هذه الكلمات ارتجلت من أول األمر ارتجااًل لهذه المعاين، صور

وليَس شيٌء منها تثنيًة أو جمًعا لغيرها، وكما وضعوا هذا للمفرد وضعوا كلمًة 

ُأخرى وهي هذان للمثنى، ال على أهنا تثنية لهذا؛ بل على أهنا كلمٌة مرتجلٌة ُأخرى؛ 

لعاقل، وليست ما ومن كلمٌة واحدة إحداهما من كما ارتجلوا من للعاقل وما لغير ا

 األخرى  

وُهناك من النحويين من قال: إنَّ الُمثنى يف األسماء الموصولة وأسماء اإلشارة 

فقد قالت العرب  "سوف"تسميٌة حقيقية، ومن التصريف الشاذ أيًضا الحذف يف 

حذف من ونعرُف أن ال "إنْ "فقد قالت العرب فيها:  "إنَّ "ويف  "سو"فيها 

 "لعلَّ "التصريف؛ ألنه تغييٌر يف البنية، ومن ذلك أيًضا اإلبدال والحذف يف كلمة 

 ُكل هذا شاذ يوقف عند من ُسمع منُه   "لعنَّ "وقيل فيها:  "علَّ "فقيل فيها: 

: التي يدخل فيها التصريف على هذه الكلمات عند تركيبها مع والحالة الثالثة

دها من الحروف واألسماء المبنية، واألفعال غيرها، فهذه الكلمات عند إفرا
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الجامدة ال تتغير أبنيتها فهي ثابتة؛ فلهذا ال يدخلها تصريف؛ ألن التصريف تغيير  

البنية، فتالزم صورًة واحدة؛ لكن عند انتقالها من اإلفراد إلى الرتتيب مع غيرها قد 

إلى، وإليك، "تتصرف، نحو: قلب ألف الحرف إلى ياء عند اتصاله بضمير؛ نحو: 

ليس "وهذا إبدال، ومن ذلك: حذف عين الكلمة أو المها؛ نحو:  "وعلى وعليك

والحذف من الصرف ومن ذلك اإلدغام؛ نحو:  "ولسُت، وعسى وعست هندٌ 

، ومن ذلك الحذف "من، ومنا، واضرب واضرب بعصاك، ومن ومن يعمل"

   "متى، ومتى السفر، وعلى وعلى الفرس"اللتقاء الساكنين، نحو: 

فهذه أحوال قد يدخل التصريف فيها على هذه الكلمات التي األصل فيها أهنا 

ال تتصرف، ومع ذلك ال ُيقال: إهنا متصرفة، وإنما دخلها الصرف يف هذه األحوال 

 على غير أصلها؛ ألن األصل يف الحكم عليها، هو الحكم عليها حال إفرادها  

 : على واضع الصرف فقال ُثمَّ تكلم المؤلف 

م اهلل َوجَهه. اء، بتشديد الراء، وقيَل َسيُِّدنا علٌي كرَّ  وواضُعه: ُمعاذ بن ُمْسِلم الَهرَّ

فذكر المؤلف هنا قولين يف واضع علم الصرف وهما يف الحقيقة قوالن 

المتوىف يف  --ضعيفان، بل لم يقل هبما إاّل علماء متأخرون، فالسيوطي 

ه األقوال، ونسب األولية إلى معاذ بن مسلم القرن العاشر هو أول من ذكر مثل هذ

الهراء، المتوىف سنة سبٍع وثمانين ومائة، استنباًطا من بعِض قصصه واهتمامه 

بالصرف، والصحيح أن الصرف مثل النحو، نشأ مع التابعي أبي األسود الدؤلي يف 

ه كطبيعة أواسط القرن الثاين وتالميذه وكانوا كلهم يف البصرة، ُثمَّ زاد االهتمام ب

العلوم، حتى اكتمل عند شيوخ سيبويه وشيوخهم كأبي عمرو بن العالء، والخليل 

 بن أحمد الفراهيدي  

ُثمَّ جاء سيبويه فجمع ما تفرق بين شيوخه وشيوخهم، ونسقه وسجله يف كتابه 
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العظيم كتاب سيبويه، وبعد سيبويه صار الصرف علًما واضح المعالم، فإن كان 

أول من تكلم فيه؛ فهو أبو األسود وتالميذه كالنحو، : رفالمراد بواضع الص

وُهناك قصٌص كثيرة تكلم فيها علماء قبل معاذ الهراء على مسائل صرفية، وإن كان 

الُمراد بواضع علم الصرف الذي جعله علًما واضح المعالم فهو سيبويه علًما بأن 

ومائة، ومعاذ الهراء تويف سيبويه تويف قبل معاٍذ الهراء، فسيبويه تويف سنة ثمانين 

 سنة سبٍع وثمانين ومائة  

 على مسائل علم الصرف فقال:  ُثمَّ تكلَّم المؤلف 

كت  ُله: قضاياُه التي ُتذكر فيه صريحا أو ِضْمنًا، نحو: كل  واٍو أو ياٍء تحرَّ
َومسائِ

إحداُهما  وانفتح ما قبلها ُقِلَبت ألًِفا، ونحو إذا اجَتَمَعِت الواُو والياُء وُسبقت

 بالسكون، ُقِلَبت الواُو ياًء، وُأدِغَمت يف الياِء، َوهكذا.

فيعني بمسائله: قضاياه وضوابطه التي ُتذكر فيه، ُثمَّ ذكر المؤلف ثمرة هذا 

 العلم فقال: 

َغِة يف الكتاَبِة.  َوَثَمَرَتُه: َصوُن الّلساِن عن الخطأِ يف المفرداِت، ومراعاُة قانون الل 

رة بقية علوم اللغة، وهي: صون اللسان والقلم عن الخطأ، إاّل أن فثمرته كثم

الصرف يصون عن الخطأ يف المفردات واألبنية، والنحو يصون عن الخطأ يف 

 المركبات  

 ُثمَّ ذكر المؤلف استمداد علم الصرف فقال: 

 ، وكالِم العرِب.َواستِمداُده: من كالِم اهلل تعالى، وكالِم َرسولِِه 

استمداد علم الصرف يعني مصادره التي يؤخذ منها، يعني األدلة التي  فذكر أن

ُيستدلُّ هبا يف هذا العلم، والصرف يف ذلك كالنحو، استمداده ومصادره وأدلته من 

الكالم الفصيح، والمراد بذلك كالم اهلل سبحانه وتعالى، وكالم نبيه 
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 ة مائٍة ، وكالم العرب يف زمن الفصاحة وهو على المشهور إلى سن

 وخمسين يف الحواضر، وإلى ثالثمائٍة يف البوادي  

 ُثّم ذكر بعد ذلك المؤلف ُحكَم هذا العلم، فقال: 

 َوُحكُم الّشاعرِ فيه: الوجوُب الكِفائي.

فُحكم علم الصرف كبقية علوم اآللة بالنسبة إلى عموم األُمة وهو واجٌب 

ألُّمة، وإذا أهملته األمة كلها كفائي، فإذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن عموم ا

ا حكمه لدارس القرآن الكريم والُسنَّة النبوية وكالم العرب فهو واجٌب  أثمت، وأمَّ

عيني، فال  يجوز ألحٍد يدرس القرآن والُسنَّة وكالم العرب ويستنبط األحكام منها، 

ه يف الخطأ إاّل إذا كان عالًما عارًفا بالصرف؛ ألّن الخطأ والجهل هبذا العلم سيوقع

 يف الفهم واالستنباط من القرآن والُسنَّة وكالم العرب 

 ُثمَّ بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف األبنية فقال:

واألبنيُة جمُع بناٍء، وهى َهيَئُة الكلمِة الملحوظِة، من َحَرَكٍة َوُسكوٍن، وعدِد 

 ُحروٍف، وترتيٍب.

ف األبنية ُهنا؛ ألن لفظة األ --فالمؤلف  بنية وردت يف تعريف عرَّ

الصرف، ويف موضوع الصرف؛ فلهذا كان من المناسب التعريف بالمراد باألبنية، 

فذكر معنى األبنية وأهنا جمُع بناء بمعنى البنية؛ ُيقال: بناء الكلمة، ووزن الكلمة، 

وصيغُة الكلمة؛ ُكلُّها بمعنًى واحد؛ فالمراُد هبا: هيئة الكلمة الملحوظة، التي ُيمكن 

ن يشاركها فيها غيُرها، والمراُد بالهيئة الملحوظة: عدد الحروف، والحركات أ

والسكنات، واعتبار الزائد واألصلي، مع عدم االعتبار أو مع عدم اعتبار الحرف 

 األخير وحركته وسكونه؛ فهذه هي الهيئة الملحوظة للكلمة 

كونه على  مثال ذلك: كلمة َرُجل على هيئة يشاركها فيها كلمة َعُضد، وهي
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ثالثة أحرف أولها مفتوح والثاين مضموم، وال ننظر لحركة الثالث، فهيئة َرُجل 

كهيئة َعُضد فبناؤهما واحد كالهما على وزِن َفُعل؛ وكذلك نقول: رجٌل، ورجٍل، 

 ورجاًل، ُكلها على بناٍء واحد، وهو بناء َفُعل  

عني ذلك أنه ال يجوز فلهذا نقول: قمٌر وجلَس على بناٍء واحد وهو فعل، وال ي

النطق بحركة الحرف األخير وسكونه؛ بل ال بأس بذلك؛ فيصحُّ أن نقول: قمٌر 

وزنه بناؤه صيغته فعٌل، وجلس بناؤه فعَل، ورجٌل فعٌل، ورجٍل فعٍل، ورجاًل َفُعاًل؛ 

بل هذا هو المناسب عند بيان البناء عند وصل الكالم، ولو لم تذكر لم يكن ذلك 

الكلمة؛ ألن حركة الحرف األخير ال يجعل البناء مختلًفا، فلهذا نقول: ُمخاًل ببنية 

ويف  "جعفرٌ "فعلل يكون يف األسماء ويكون يف األفعال، ففي األسماء نحو: 

، وَفِعل، وَفُعل، هذه "َفَعَل "فجعلنا البناء واحًدا، ونقول:  "دحرج"األفعال نحو 

وذهب، "وكتٌِف ورجٌل، يف األسماء  األبنية تكون يف األسماء واألفعال، نحو: قمٌر،

 يف األفعال؛ فهذا الُمراد ببناء الكلمة ووزهنا وصيغتها   "وشِرب، وكُرم

 المقدمة بتعريف الكلمة، فقال:  --ُثمَّ ختم المؤلف 

والكلمُة: لفٌظ مفرٌد، وضعه الواضُع ليُدلَّ على معنًى، بحيُث متى ُذكر ذلك 

 ُع هو له.اللفظ، ُفِهم منه المعنى الموضو

وسنرجئ الكالم على تعريف الكلمة لنشرحه أيًضا مع ما سيذكره المؤلف 

بعد ذلك من الكالم على تقسيم الكلمة، فإنَّ هذا أنسب بإذن اهلل تعالى، وهذا هو 

آخر هذا الدرس األول من دروس شرح ]شذا الَعرف يف فن الصرف[ ألنتظر 

بإذن اهلل يف أول الدرس القادم  أسئلتكم على هذا الدرس فُأجيب عما تيسر منها

 بإذن اهلل، وإلى ذلكم الحين أستودعكم اهلل، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  
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 الدرس الثاني 
  

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

ا بعد:  وأصحابه أجمعين، أمَّ

حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف الدرس الثاين من السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، و

دروس شرح شذا العرف يف فن الصرف، للشيخ أحمد الحمالوي عليه رحمة اهلل، 

ونحن يف التاسع والعشرين من شهر ربيٍع األول من سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 

، وهذا الدرس أبثه من بيتي غمره اهلل باألمن وألف من هجرة حبيبنا 

 يف مدينة الرياض حفظها اهلل باإلسالم والسالم  واألمان 

ويف أول هذا الدرس أريد أن أنبه على أمٍر، ُثمَّ ُأنبه على أمٍر ثم ُأجيب على ما 

تيسر من األسئلة التي جاءت على الدرس األول، وُأنبِّه إلى أن هذا الشرح 

كالصرف  للمتوسطين من الُطاّلب، وهم الذين درسوا متنًا للمبتدئين يف الصرف

الصغير، أّما المبتدئ فإنَّ هذا الدرس ال يناسبه بل قد يضره، عندما يستمع إليه 

وُيخّيل إليه أن الصرف صعب، واألمر ليس كذلك؛ بل السبب يف هذا الظن أنه 

دخل إلى هذا الشرح وهو ال يناسبه، فلو أنه دخل إلى العلم بطريقٍة صحيحة فبدأ 

ه، ثم انتقل معنا إلى هذا الشرح؛ لوجده شرًحا بمتٍن صغير كالصرف الصغير وفهم

 واضًحا سهاًل بإذن اهلل تعالى  
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ومن األسئلة التي جاءت على الدرس السابق مع التنبيه إلى أنني لن أستطيع 

أن أجيب عن جميع األسئلة، وأيًضا ال أستطيع أن جيب عن األسئلة التي جاءت 

 درس السابق  بأموٍر ليست يف موضوع الصرف الذي ُشرح يف ال

 ؟ س/ أحدهم يسأل عن طريقة التدرج يف دراسة الصرف

ج/ وأنا لي منشوٌر يف ذلك ُيبيِّن طريقة التدرج يف طلب ودراسة علوم اللغة 

عموًما كالنحو والصرف والبالغة وغيرها، فالصرف يبدأ بمتٍن صغير كالصرف 

شذا العرف، ثم  الصغير، وله شرٌح مسموع ومكتوب، ثم ينتقل إلى متٍن متوسط كـ

ينتقل بعد ذلك إلى كتاٍب كبير كـ الشافية البن الحاجب ويستطيع أن يستعين على 

ذلك بما شاء من الُكتب، كتب المتقدمين والمتأخرين، وقد ذكرت أهم ُكتب 

 الصرف للمتقدمين والمتأخرين يف أول الدرس األول  

 ؟ س/ وأٌخ آخر يسأل عن تفريغ هذا الشرح

ا  -جزاهم اهلل خيًرا-بعض اإلخوة ج/ نعم؛ ُهناك  قد فرغوه، ونشروه أيضًّ

على النت؛ ليستفيد منه غيرهم، فأشكرهم على ذلك وآمل منهم أن يكملوا ما 

 بدأوه بإذن اهلل تعالى، وأسأل اهلل أنكم شركاء يف أجر ذلك  

س/ آخر يسأل إذا كان الصرف ال يدرس الحروف واألسماء المبنية فكيف 

 ؟ صحيح وبنيتهانعرف نطقها ال

الجواب عن ذلك: أنَّ هذه األمور سماعية؛ يعني تؤخذ من المعاجم اللغوية، 

فنعود إلى المعجم اللغوي لنعرف كيف نطقت العرب هذا الحرف وهذا االسم 

 المبني، فنأخذ ذلك عن العرب مباشرًة 

 ؟ س/ وآخر يسأل لماذا كان الصرف واجًبا

شرعي؛ ألن علوم اللغة من األمور  فالجواب عن ذلك: الوجوب ُهنا وجوب



 

 
e 

g h 

f  31 
 الصرف فن يف العرف شذا

التي ال يستطيع المسلمون أن يفهموا القرآن الكريم كالم اهلل، وال الحديث النبوي  

كالم النبي صلى اهلل لعيه وسلم وهما األصالن العظيمان يف هذا الدين، إالَّ بمعرفة 

م لغة العرب اللغة التي جاء القرآن الكريم والحديث الشريف هبا، وما ال يت

ة واجًبا أن تتعلم هذه العلوم، وهو  الواجب إال به فهو واجب، فلهذا صار على األُمَّ

 عليها، وأما طالب العلم الشرعي أو اللغوي فإن هذه العلوم وجبٌة 
ٌ
واجب كفائي

عليه وجوًبا عينًيا ُكالًّ بحسبه، فالمجتهد واجبه يختلف عن غير المجتهد، وطالب 

 ه وبعده عن علوم الشريعة واللغة  العلم يختلف واجبه بحسب قرب

عَ   ؟س/ وآخر يسأل ما وزُن الِفعل ُفزِّ

َع تدلُّ على  ج/ نحُن ذكرنا يف الدرس الماضي أن ُهناك من يفهم أن ُفزِّ

ع على وزن  ل أكثر ما تدل على المبالغة، فظن أن الفعل ُفزِّ المبالغة؛ ألن صيغة فعَّ

ع من الفعل الذي ل، والمراد أن ُفزِّ َفت عينه كـ  َفعَّ م، "ُضعِّ َعلَِم، وَعلَّم، وَفِهَم وَفهَّ

ع عَ "ُثمَّ ُبني هذا الفعل للمجهل فقيل:  "وَفِزَع وَفزَّ عَ "فـ  "ُفزِّ ل،  "َفزَّ على وزن َفعَّ

َل   َع على وزن ُفعِّ  وُفزِّ

س/ وآخر يسأل: هل ُهناك خالفاٌت بين البصريين والكوفيين يف علم 

 ؟ الصرف

 يت يف هذا الدرس مثاٌل على ذلك  الجواب: نعم؛ وسيأ

 ؟ س/ وآخر وهو أخير يسأل: كيف ُيرسل الطالب سؤاله عن الدرس

ج/ ذكرنا أن الطالب يرسل أسئلته عن هذا الدرس تحت هذا الدرس يف 

 اليوتيوب، عندما أنشر هذا الدرس بإذن اهلل تعالى  

ذا الَعرف يف فن ش"ُثمَّ نستعيذ باهلل عزَّ وجل ونبدأ بدرسنا الثاين يف شرح 

تعالى، وهذا الدرس سيكون يف تقسيم  للشيخ أحمد الحمالوي  "الَصرف
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 الكلمة ويف الميزان الصريف  

فُكنَّا قرأنا يف الدرس الماضي المقدمة، ويف آخرها ذكر المؤلف تعريف  

والكلمُة: لفٌظ مفرٌد، وضعه الواضُع ليُدلَّ على معنًى، : )الكلمة، فقال 

 ( كر ذلك اللفظ، ُفِهم منه المعنى الموضوُع هو لهبحيُث متى ذُ 

ف الُمؤلِّف الَكلِمة ُهنا لورودها يف تعريف الصرف كما ذكرنا ذلك  عرَّ

ا ليبني على ذلك المسألة اآلتية؛ وهي: تقسيم الكلمة إلى اسٍم  وشرحناه، وأيضًّ

احث وفعٍل وحرف، والكالم على الكلمة وانقسامها إلى اسٍم وفعٍل وحرف من مب

النحو؛ ألنه ال يقوم على دراسة أبنية الكلمة، ولكن الصرف أيًضا محتاٌج إلى هذه 

 المسألة، ولذا ذكرها المؤلف والصرفيون يف بداية علم الصرف  

(؛ أي: أصواٌت خارجٌة من الفم، لفٌظ مفردٌ وقول المؤلف يف تعريف الكلمة: )

بمعنى مفعول، أي: لف   ُهنا على وزن َفعل، قالوا: إن فعل هنا "لف "وكلمة 

بمعنى ملفوظ، واللف  يف اللغة هو: الرمي، فالحروف أصواٌت ُتلف  من الَفم، أي: 

 ُترمى وُتخرج من الَفم  

(؛ أي: ليس ُمركًبا، وهذا ُيخرج الكالم الذي ال يكون إالَّ ُمركًبا ُمفردوقوله: )

 من كلمتين فأكثر  

ة العرب، وهذا (وضعه الواضُع ليُدلَّ على معنىً وقوله: ) ؛ أي: أنَّ له معنًى يف ُلغَّ

فـ  "زيد"ُيخرج األلفاظ التي ليس لها معنى، يمثلون على ذلك بـ ديز وهو مقلوب 

ة العرب، وأما ديز فهذه وإن كانت لفًظا حروف ملفوظة  زيد كلمٌة لها معنى يف ُلغَّ

ى  كلمة   من الفم، ومفرد لكن ليس لها معنًى يف لغة العرب؛ فلهذا ال ُتسمَّ

وسبق أن هذه المسألة أدخل يف النحو منها إلى الصرف لعدم أثرها يف األبنية، 

ع  ع ُهنا ومن أراد التوسُّ ولكن الصرف محتاٌج إليها، ولذا شرحناها من دون توسُّ
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 ممكن أن ُيراجع ذلك يف النحو كأن يراجع شرحي على ألفية ابن مالك   

من تقسيم الكلمة إلى:  --ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره المؤلف 

 : اسٍم وفعٍل وحرف، فقال 

 ]تقسيم الكلمة[
 تنقسم الكلمة إلى اسٍم وِفعٍل َوَحرٍف.

فاالسُم: ما ُوِضع لَيُدلَّ على معنًى مستقّل بالفهم ليس الزمُن جزًءا منه، مثل 

 رجل وكتاب. 

نه، مثل َكَتَب َوالِفعُل: ما ُوِضع لَيُدلَّ على معنى مستقل بالفهم والزمُن جزء م

 ويقرأ واحفظ. 

والحرف: ما ُوِضَع لَيُدلَّ على معنى غيرِ مسَتِقلٍّ بالَفهِم، مثل َهْل وىف َوَلم، وال 

 َدْخَل َلُه هنا كما َمّر.

ع يف النحو؛ ولهذا لن نتوسع يف  نعم؛ هذه المسألة كما ذكرنا ُتذكر بالتوسُّ

ف، والتمييز بينها من األمور شرحها ُهنا، فانقسام الكلمة إلى اسٍم وفعٍل وحر

المهمة يف النحو والصرف، والتمييز بين أقسام الكلمة االسم والفعل والحرف 

يكون بأمور: ذكر المؤلف منها أمرين: التفريق بينها من حيث التعريف، ومن حيُث 

بالتمييز بين األسماء واالفعال والحروف من  --العالمات المميزة، فبدأ 

ف االسم والفعل والحرف، وُهنا أنقل كالًما جمياًل البن حيث التعريف، فعر

وهو من النحويين الكِبار يف القرن السابع له كتاب ]الكافية[ يف النحو -الحاجب 

--قال  -و]الشافية[ يف الصرف وهو كذلك من علماء أصول الفقه الكِبار
األول إما أن الكلمة إما أن تدل على معنًى يف نفسها أو ال، الثاين: الحرف، و": 

؛ فسرب جميع "يقرتن بأحد األزمنة الثالثة أو ال، الثاين: االسم، والثالث: الفعل
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 األقسام ُثمَّ ميَّز بينها، حصرها ثم سربها ومّيز بينها  

فيقول: الكلمة إما أن تدل على معنًى يف نفسها وإما أال تدل، فالتي ال تدل على 

 غيرها هذا الحرف، فانتهينا من الحرف، معنًى يف نفسها وإنما تدل على معنًى يف

ا أن يقرتن بزمن فهذا هو  ا الكلمة التي تدل على معنًى يف نفسها فهذا المعنى إمَّ وأمَّ

 الفعل، وإما أال يقرتن بزمن فهذا هو االسم  

وتعريف االسم: ُكلُّ كلمٍة تدلُّ على معنًى غير مقرتٍن بزمن، أو كما قال 

ى يف خارجه، وهذا االسم ُوضع ا منهليس الزمُن جزءً المؤلف: ) ( فاالسم له مسمًّ

على هذا المسمى، فكتاب له مسًمى يف الخارج وهو هذا الشيء الذي ُيقرأ، 

 وكرسي له مسًمى يف الخارج هذا الشيء الذي ُيجلس عليه    وهكذا  

ا أن يكون محسوًسا أو غير محسوس؛ فالمحسوس يعني  ى إمَّ وهذا الُمسمَّ

بإحدى الحواس الخمس، وهي: البصر، والسمع، واللمس، والشم، الذي ُيدرك 

والذوق، نحو: رجٍل، وكتاٍب، وسماٍء، وضجيٍج، وشذا، غير محسوس هو الذي 

ال ُيدرك بإحدى الحواس الخمس إنما ُيدرك بالعقل والفهم والقلب؛ كـ 

 اإلخالص، والصالح، والفهم، والخوف، واليقين   ونحو ذلك  

ا الفعل: ف ُكلُّ كلمٍة تدلُّ على معنًى مقرتٍن بزمن، وداللة األفعال على وأمَّ

األزمنة يف اللغة أنواع، وُهناك الماضي المنقطع نحو: سافر ُثمَّ رجع فـ سافر دّل 

على فعٍل حدث يف الماضي وانقضى وانقطع انتهى، وقد يكون الزمان زمان الفعل 

فـ أشرح زمانه وقت التكلُّم، الحال، يعني وقت التكلُّم نحو: أنا أشرح الدرَس، 

وقد يكون زمان الفعل االستقبال كقولنا: سوف أذهب، أو اذهب   يعني أن زمانه 

كان اهلل "سيكون بعد التكلُّم، وقد يكون الزمان هو الزمن المستمر، كقولنا: 

اإلسالم "يعني يف كل وقت، يف الماضي والحال واالستقبال، وكقولنا:  "غفوًرا

زمن الفعل هنا هو الزمن المستمر، يعني يف الماضي والحال  "يحف  الحقوق



 

 
e 

g h 

f  35 
 الصرف فن يف العرف شذا

 واالستقبال   

ا الحرف: هو ُكلُّ كلمٍة تدلُّ على معنًى يف غيرها، فالحرف يدلُّ على معنًى  وأمَّ

ولكن هذا المعنى ال يظهر وال يبين وال يتضح إال يف غير الحرف، يعني يف كلمٍة 

 "يف"( مثال ذلك: كلمة مسَتِقلٍّ بالَفهمِ معنى غيِر ُأخرى، أو كما قال المؤلف: )

تدلُّ على الظرفية، يعني: أنَّ شيًئا داخل شيء، ولكن ال نعرف الظرف،  "يف"فكلمة 

زيٌد يف "ال نعرف هذا المظروف وال المظروف فيِه، إال بغير هذا الحرف، كقولنا: 

نا عرفنا المظروف وهو زيد، وعرف "زيٌد يف المسجد"عندما قلنا:  "المسجد

فدلَّت على ُمطلق الظرفية، فهي دلت على  "يف"المظروف فيه وهو المسجد، أّما 

معنًى ولكن هذا المعنى لم يتضح إالَّ يف غيرها، وكذلك كلمة هل فهي تدل على 

االستفهام، لكن ال نعرف هذا االستفهام عن ماذا إال بغيرها، نحو: هل جاء زيٌد؟ 

نعرف المنفي إال بغيرها؛ كقولنا: لم يسافر وكذلك كلمة لم تدل على نفي، لكن ال 

زيد، بخالف كلمة زيد فهي تدل على رجل إنسان ذكر اسمه زيد، كذلك يسافر 

يدل على وقوع السفر يف الحال أو االستقبال، دلَّ على معنى يف نفسه، ولم يحتج 

يف بيان هذا المعنى إلى غيره، فيسافر ليس بحرف وزيد ليس بحرف؛ ألنه دلَّ على 

 معنًى يف نفسه  

بعد أن مّيز المؤلف أقسام الكلمة بالتعريف، سيميز بينها اآلن بالعالمات 

المميزة، وهي غير عالمات اإلعراب وهذا ُيشرح يف النحو، فهذه عالمات مميزة 

تطبيقها يكشف لنا نوع الكلمة هل اسٌم أم فعٌل أم حرف، فبدأ بالعالمات المميزة 

 : لالسم، فقال 

االسُم بقبوِل حرِف الجّر، وأل، وبـ لحوق التنوين له، وباإلضافة، )ويختص  

 پ يئوباإلسناد إليه، وبالنداء، نحو: الحمُد هلل ُمنْشئ الَخْلَق ِمْن َعَدِم، ونحو: 

 [.105 -104]الصفافات: ىئ ڀڀ ڀ ڀ پ
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 "َقبِل، يقبل، َقبواًل "بفتح القاف، وهي مصدر   "َقبول"وُهنا ننبه إلى أن كلمة 

التي هي جمع ُقُبل، وهذه ُشرحت يف النحو ومثل لها  "ُقبول"ت بضم القاف وليس

( والظاهر الحمُد هلل ُمْنشئ الَخْلَق ِمْن َعَدمِ المصنف يف شطٍر من بين، وهو قوله: )

أنَّ هذا من شعرِه، فالحمد: اسم، وعالمة ذلك ال   وهلل: اسم ودلَّ على ذلك 

 شيئان: 

 األول: وجود ال فيه  

 ين: أنه قبل حرف الجر وهو: الالم  والثا

ومنشئ: اسم، والدليل ُهنا أنه قبل اإلضافة، ُأضيف إلى الخلق، والخلق اسم 

ا مِن فهذا حرف جر وليس باسٍم، وعدم: اسم ألنه قبل حرف الجر  ألن فيه ال، أمَّ

 مِن  

 ىئ ڀڀ ڀ ڀ پ پ يئوالمثال اآلخر يف قوله تعالى: 

ا إبراهيم: فاسٌم ألنه ؛ يا: هذا [105 -104]الصافات: حرف نداء وليس باسٍم، أمَّ

قبل الداء، وقد: حرف تحقيق وليس باسٍم، وصدق: هذا فعٌل ماٍض وليس باسٍم، 

ا التاء يف صدقت فهذا تاء الفاعل، وهو ضمير اسم، والدليل على ذلك اإلسناد  وأمَّ

 إليه، أنك أسندت التصديق إليه، والرؤيا اسم وفيه ال  

على العالمات المميزة المشهورة الخمسة التي  صنف ُهنا وقد زاد الم

 ذكرها ابن مالك يف ألفيته لالسم فقال: 

 ومسنٍد لالسم ميزه حصل    الجر والتنوين والندا وال 

عالمًة سادسًة وهي قبول اإلضافة، والعالمات المميزة لالسم كثيرة، منها: 

كتفي النحويون بما يكفي أن ُيميِّز التثنية، والجمع، والتصغير   وغير ذلك، وإنما ي

االسم عن الفعل والحرف، وقد ذكر النحويون عالماٍت ُأخرى أكثر من ذلك، 
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فالسيوطي يف كتابه األشباه والنظائر ذكر ثالًثا وثالثين عالمة، والنيلي يف كتابه  

 الصفوة الصفية يف شرح ألفية ابن معطي ذكر أهنا تصل إلى نحو ستين عالمة 

 نتقل المؤلف إلى ذكر العالمات المميزة للفعل فقال: ُثمَّ ا 

ويختص الفعل بقبول َقْد، والسين، والنواصب، والجوازم، وبـ لحوق تاء )

 ٿ ٺ ٺ يئالفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، ونون التوكيد، وياء المخاطبة له، نحو: 

 ڱ ڱ يئ[. 6]األعلى:  ىئ ۇ ۇ ڭ ڭ يئ[. 14]األعلى:  ىئ ٿ ٿ

]آل عمران:  ىئ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ [.5: ]الضحى ىئ ں ں ڱ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ يئ[. 3]اإلخالص:  ىئ ڀ ڀ ڀ ڀ پ يئ.  [92

]القصص:  ىئ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ يئ. [7]غافر:  ېىئ

 ڦ ڤ ڤ يئ[. 32]يوسف:  ىئ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ يئ[. 25

 [.28-27]الفجر:  ىئ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

على: ]األ ىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ يئفذكر العالمات التي تميز األفعال، ففي قوله: 

 [6]األعلى:  ىئ ۇ ۇ ڭ ڭ يئ أفلح: فعٌل ألنه ُسبق بـ قد، ويف قوله: [14

 ىئ ں ں ڱ ڱ ڱ يئ نقرئ: فعٌل ألنه ُسبَِق بالسين، ويف قوله:

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ يعطي: فعٌل ألنه ُسبق بـ سوف، ويف قوله: [5]الضحى: 

 پ يئ تنالوا: فعٌل؛ ألنه ُسبق بالناصب لن، وقوله: [92]آل عمران:  ىئ پپ پ

يلد ويولد فعالن؛ ألهنما ُسبقا بالجازم لم، ويف  [3]اإلخالص:  ىئ ڀ ڀ ڀ ڀ

وِسع: هذا فعٌل ألنه متصٌل  [7]غافر:  ىئ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ يئ قوله:

 ىئ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ يئ بـ تاء الفاعل، وكذلك يف قوله:

 ڌ ڌ يئ فـ سقى: فعٌل التصاله بتاء الفاعل،  ويف قوله: [25]القصص: 

ُيسجن ويكون فعالن؛ التصالهما بنون التوكيد  [32: ]يوسف ىئ ڈ ڎ ڎ
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 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ يئ الثقيلة والخفيفة، ويف قوله:

 ؛ ارجع: فعٌل التصاله بياء المخاطبة  [28-27]الفجر:  ىئ ڄ

وزاد المؤلف ُهنا على العالمات المميزة المشهورة للفعل النواصب 

واين وهي ضمائر الرفع والجوازم، وللفعل عالمات أخرى أيًضا، فضمائر ت

المتصلة، هذه ال تتصل إل باألفعال، فإذا رأيتها اعلم أن ما اتصلت به فعل، وكان 

األفضل للمؤلف لو أنه ذكر لكل فعل من األفعال عالمة تخصه تميزه، فال يكفي 

أن تعرف أن الكلمة فعل؛ بل ال بد من معرفة نوعه أماٍض هو أم مضارٌع أم أمر؛ 

 راهبا يختلف، وإحكام ذلك وتفصيله يف علم النحو  ألن أحكامها وإع

 العالمة التي ُتميز الحرف فقال: --ُثمَّ ذكر 

 (  )ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص األسماء واألفعال

يعني أنَّ عالمات االسم والفعل وجودية، أي: أن توجد مع الكلمة أو أن 

ا عالمات الحرف فعدمية، يعني أال توجد يف الكلمة  تقبلها الكلمة كما سبق، وأمَّ

يف منظومته اللطيفة  --وال تقبلها الكلمة كما قال أبو القاسم الحريري 

 وهي يف أقل من ثالثمائة بيت، قال:  "ُملحة اإلعراب"

 فِقس على قولي تُكن عاّلمة     والحرُف ما ليس له عالمة 

وحروف الجواب هل، وقد، ولم، وحروف الجر والنداء، "ومن أمثلة ذلك: 

 ۋىئ ۋ ٴۇ ۈ يئفالحرف هل مثاًل ال يمكن أن تدخل عليه ال،  "والعطف

؛ ال تقل: الهل، أو ُتنون هٌل، أو تناديه يا هل، أو تدخل عليه لم أو لن [1]اإلنسان:

من النواصب، أو ياء المخاطبة، فال يقبل شيء من عالمات األسماء وال عالمات 

 رف  األفعال؛ فلهذا حكمنا عليه بأنه ح

-هذا ما يتعلق بتقسيم الكلمة إلى اسٍم وفعٍل وحرف، لننتقل مع المؤلف 
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 -  إلى الكالم على الميزان الصريف، وما يزال- يتكلَّم يف  -تعالى

المقدمات التي ذكرها قبل أبواب تصريف األفعال ثم أبواب تصريف األسماء ثم 

 األبواب التصريفية المشرتكة بين األسماء واألفعال  

 تعالى:  قال ف

 ]امليزان الصريف[
نبدأ أواًل بتعريف الميزان الصريف؛ فالمؤلف لم يعرفه، وقد أشرنا إلى ذلك يف 

 يتكون من الفاء والعين 
ٌّ
الصرف الصغير وشرحه، فالميزان الصريف هو: معياٌر لفظي

 والالم على صورة الموزون 

، ومن المعل 
ٌّ
وم أن الكتابة تصوير وقولنا: معياٌر لفظي، أي: صويتٌّ كالمي

 للمنطوق  

وقولنا يف التعريف: يتكون من الفاء والعين والالم؛ هذه ثالثة أحرف توزن هبا 

 الحروف األصلية، أما الحروف الزائدة فتوضع بلفظها يف الميزان كما سيأيت  

وقولنا يف التعريف: على صورة الموزون؛ أي: ال ُبدَّ أن توافق الكلمة الموزونة 

كات والسكنات؛ فإن قلت: ما فائدة الميزان الصريف؟ فالجواب: اختصار يف الحر

أحكام الكلمة الصرفية، فالميزان الصريف كـ الصورة، فأنت لو صورت شيًئا ثم 

أريتني هذه الصورة، لعرفت حينئٍذ هذا الشيء بصورة أوضح وأدق من أن تصفه 

وزن الكلمة هذا  لي يف صفحة أو صفحات، وكذلك الميزان الصريف عندما تذكر

 أفضل من أن تذكر لي أحكام الكلمة الصرفية وأخصر وأوضح  

ذكر وزن الكلمة يبين بأخصر عبارة أحكام الكلمة الصرفية من حيث 

الحركات والسكنات واألصول والزوائد وتقدم الحروف وتأخرها، وذكر 

ت: انفعل، الحروف وحذفها، ومثال ذلك: لو قلنا مثاًل: انكسر وزنه انفعل، إذا قل
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عرفت أن الهمزة والنون يف أول الفعل زائدتان، وعرفنا أن الكاف والسين والراء يف 

آخر الفعل أصول يعني حروٌف أصلية، وعرفنا حركات لكلمة وسكنااها، الحرف 

الساكن والحرف المتحرك، وما نوع هذه الحركة، وعرفنا ترتيب الحروف، وأنه لم 

ألن بعض الكلمات قد يتقدم حرٌف أصلي يحدث فيها تقدم حرٍف على حرف؛ 

على حرف آخر لسبب من األسباب، وهذا ُيسمى القلب وسيأيت، وعرفنا أيًضا أن 

كل الحروف األصلية مذكورة لم ُيحذف منها شيء، وقد ُيحذُف شيٌء من 

 الحروف األصلية، فكل ذلك وأكثر عرفناه فقط من قولنا: انكسر وزنه انفعل  

ق علماء الصرف منذ البداية على اختيار الفاء والعين والالم فإن قلت: لماذا اتف

للميزان ولم يختاروا أحرًفا غيرها؟ والجواب عن  ذلك: نعم؛ هذا مما ال يقع فيه 

خالف، ومنذ بداية الصرف والصرفيون متفقون على أن هذه األحرف هي التي 

ل يف ذلك: أنَّ يوزن هبا، وقد اجتهد المتأخرون يف بيان سبب ذلك، فأشهر ما قي

أعمُّ الكلمات معنًى؛ فالفعل معنًى يكون يف كل الكلمات  "فعل أو الفعل"كلمة 

المتصرفة، فالضرب أو ضرب هذه فيها معنى الفعل، والجلوس وجلس، واألكل 

وأكل كلها كلمات فيها معنى الفعل، وقيل: لعلهم أرادوا أن يأخذوا حرًفا من كل 

الثة أحرف موزعة على مخارج الحروف، مكان من مخارج الحروف، فهذه ث

فالفاء من الشفة، والعين من الحلق، والالم من الفم، والتعليل األول هو المشهور 

 وهو األقوى واهلل أعلم  

والمؤلف سيتكلم يف هذا الباب على الميزان الصريف على الرتتيب، ونحن 

اًل الحكم واحد، سنسير معه أيًضا، تكلم على وزن المجرد الثالثي، اسًما أو فع

تكلم على وزن المجرد الثالثي، ثم وزن المجرد الرباعي والخماسي، ثم وزن 

المزيد بزيادٍة ناشئة من تكرير حرٍف أصلي، ثم وزن مزيد من زيادة حروف 

سألتمونيها؛ إًذا بيَّن كيف نزن المجرد الثالثي، ثم كيف نزن المجرد الرباعي 
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دة ناشئة من تكرير حرف أصلي، ثم كيف نزن والخماسي، ثم كيف نزن المزيد بزيا 

 المزيد بزيادة من حروف سألتمونيها  

 تعالى:  فنبدأ معه يف كالمه على وزن المجرد الثالثي؛ فقال 

لما كان أكثُر كلماِت اللغة العربية ُثالثيًّا، اعتبر علماُء الصرِف أنَّ أصوَل 

رًة بصورِة  الكلماِت ثالثُة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين والالم، مصوَّ

الموزون، فيقولون يف وزن َقَمر َمَثاًل: َفَعْل، بالتحريك، ويف جْمل: فِْعل، بكسر الفاء 

ون  ا، وُيسم  وسكون العين، وىف َكُرَم: َفُعل، بفتح الفاء وضم العين، وَهُلمَّ َجرَّ

ل فاء الكلمة، والثاين عين الكلمة، والثالث الم   الكلمة.الحرف األوَّ

( هذا صحيح بالنسبة أكثُر كلماِت اللغة العربية ُثالثيًّا: )فقوله 

للمجردات، يعني للكلمات المجردة الثالثية، الكلمات المجردة أكثرها ثالثي، 

ا المجرد الرباعي فهو  فالمجرد الثالثي فيها كثير، سواًء يف األفعال أو الحروف، وأمَّ

د، والمجرد الرباعي يقع يف األسماء واألفعال، قليل، أي: بالنسبة للثالثي المجر

ا المجرد الخماسي فهو نادر بالنسبة للمجرد الثالثي والرباعي، والمجرد  وأمَّ

ا بالنسبة لجميع  الخماسي هذا النادر ال يكون إال يف األسماء وال يقع يف األفعال، أمَّ

ردة؛ فإن الكلمة الكلمات يف اللغة، فإن الكلمات المزيدة أكثر من الكلمات المج

أكتب، وكاتب، "المجردة الواحدة مثل: كتب، ُيؤخذ منها عدة أفعال مزيدة مثل: 

ثم كل فعل من هذه األفعال يؤخذ منه وُيشتقُّ منه ما ُيشتقُّ من  "وكتَّب، واستكتب

الفعل المجرد كتب، وهذه األحكام أحكاٌم نسبية، أي: أن القليل قليٌل بالنسبة إلى 

لماته ال تزيد عن عشرة، فالمجردة الرباعية أكثر من العشرة بكثير، غيره، ال أن ك

 لكن نقصد أن مجرد الرباعي قليٌل بالنسبة إلى المجرد الثالثي  

وبيَّن لنا كيف نزن هذا المجرد الثالثي، فالثالثي يوزن بالفاء والعين والالم 

ذلك أن قول  وهذا مما شرحناه يف الصرف الصغير؛ فال داعي إلعادته، وفهما من
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الصرفيين: فاء الكلمة؛ يريدون به الحرف األصلي األول، وال يريدون الحرف 

األول مطلًقا، وقولهم: عين الكلمات أي: الحرف األصلي الثاين، وليس الحرف 

الثاين مطلًقا، وقولهم: الم الكلمة أي: الحرف األصلي الثالث، وليس الحرف 

 الثالث مطلًقا  

رَكَسر، و"مثال ذلك:  انظر أين فاء الكلمة يف هذه األفعال؟ فاء  "انكسر، وتكسَّ

الكلمة الكاف يف جميعها، والكاف يف كسر أول حرف، ويف انكسر الثالث، ويف 

تكسر الثاين، وعين الكلمة السين، والم الكلمة الراء، وكذلك يف المثال الثاين: 

لك العين، وعين فاء  الكلمة يف كل ذ "علَِم وأعلم، وتعّلم وتعالم واستعلم"

 الكلمة الالم، والم الكلمة الميم  

وقد فهمنا من شرح المراد ببنية الكلمة كما شرحنا ذلك يف المقدمة، بنية 

الكلمة، صيغة الكلمة، وزن الكلمة، أننا إذا أردنا أن نزن ونبين بناء قمر فنقول: هو 

ال سكونه؛ حركته و -يعني: ال تعني الصريف-فعل، والحرف األخير ال تعنينا 

ولهذا يجوز أن تسكنه فتقول: قمر على وزن فعل، ويجوز أن تحركه فتقول: قمٌر 

وزنه فعٌل، ُكل ذلك جائز، وسكون الحرف األخير أو تحريك الحرف األخير ال 

يغير الوزن فوزنه َفَعل، وكذلك يف كلمة ِحمل هو فِعل، أو نقول: ِحمٌل وزنه فِعٌل، 

 ه َفُعل أو نقول: َكُرَم وزنه َفُعَل  وكذلك َكُرم نقول: َكُرم وزن

إلى الكالم على وزن المجرد الرباعي  -تعالى -ُثمَّ انتقل المصنف 

)فإذا زادت الكلمة على ثالثة أحرف: فإن كانت زيادُتها ناشئة والخماسي، فقال: 

من أصل َوْضِع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة، زدَت يف الميزان الًما َأو المين 

أحرف، ف ع ل، فتقول يف وزن َدْحَرَج مثالً: َفْعَلَل، وىف وزن َجْحَمرِش على 

 َفَعِلَل(.

إن كانت زيادُتها ناشئة من أصل َوْضِع الكلمة ف: )--فقول المؤلف 
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(؛ يعني: إذا كان الحرف الرابع أو الحرف الرابع على أربعة أحرف أو خمسة 

أن العرب وضعوها حروًفا والخامس حروًفا أصلية من أصل وضع الكلمة يعني 

أصليًة يف الكلمة، وبيَّن كيفية وزن هذه الحروف األصلية التي تزيد على الثالثة 

)يعني: الرابع والخامس( بأن تقابلها بالم؛ فالحرف األصلي الرابع يقابل بالٍم 

 ثانية، والحرف األصلي الخامس ُيقابل بالٍم ثالثة  

كلمات المجردة، أي: التي ُكل وقد سبق يف شرح الصرف الصغير، أن ال

 حروفها أصلية على ثالثة أنواع: 

: المجرد الثالثي، وسبق الكالم عليه، وعلى كيفية وزنه يف الفقرة األول

 السابقة  

د الرباعي، وهذا يكون يف األسماء واألفعال؛ ففي األفعال نحو: والثاين : الُمجرَّ

على وزن فعلل فقط،  دحرج، وبعثر، وزلزل، وطمأن، ووسوس، وكلها تكون

واألسماء نحو: جعفر، وثعلب، وزبرج )وهو اسٌم للزينة( وبرثن، وهي تكون على 

 أكثر من وزن ُدرست يف أبنية األسماء يف الصرف الصغير  

: هو المجرد الخماسي، ويكون يف من الكلمات المجردة والنوع الثالث

وَجَحْمِرش، وُقَزْعِمل، وهذا األسماء فقط دون األفعال، نحو: َسَفْرَجل وَفَرْزَدق 

 مما اختصت به األسماء وهو نادر على كل حال  

فعند وزن الرباعي المجرد والخماسي المجرد نقابل الحرف األصلي األول 

بفاء، ونقابل الحرف األصلي الثاين بعين، ونقابل الحرف األصلي الثالث والرابع 

لمجرد: َدحرج َفعلل، وَزلزل والخامس بالمات، ومن األمثلة على وزن الرباعي ا

َفعَلل، وَثعَلب َفعَلل، وُبرثن ُفعلل، وِضفدع فِعلل، ومن المهم أن يعتمد الطالب 

والطالبة يف الوزن على الوزن الصويت، نعم يف البداية يمكن أن يعتمد على القلم 
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والورقة يف الوزن، فيقابل كل حرٍف بما يوزن به حتى يعتاد ذلك، وحتى يتقنه، ثم 

نتقل بعد ذلك للوزن الصويت؛ ألن الوزن أمٌر كثير يف الصرف وال يستطيع يف كل ي

مرة أن يعتمد على القلم والورقة، ولو اعتدت على الصوت وأتقنته لوجدت أن 

 ذلك أسهل، حاول أن كون حروفك واضحة، وأن تكون حركاتك واضحة  

ذا التقى يف وزن الرباعي وُهنا فائدة أنبه عليها وهي فائدة كتابية إمالئية، وهي: إ

المجرد المان أوالهما ساكنة فيجب يف اإلمالء أن ُيكتب الًما واحدًة مشددة 

بحركة الالم الثانية، نحو: قِمطر، قِمطر عندما نزهنا سنزن القاف بالفاء المكسورة، 

ُل والميم بالعين المفتوحة، وأما الطاء الساكنة فنقابلها بالٍم ساكنة، ُثمَّ الراء ُتقاب

بالٍم ُأخرى، فِقمطر فِعّل، ُثّم يف اإلمالء والكتابة يجب أن نكتب فِعّل بالٍم واحدٍة 

مشددة، النطق واحد يف الكلمتين سواء فككت الالمين أم كتبت الالمين الًما 

واحدًة مشددًة النطق واحد، فلهذا ُقلنا هذا حكٌم كتابي، ونحو ذلك ِسبطر، وزنه 

سر الحرف األول ِسبطر فَِعّل، فننتبه إلى أّن الالمين يف فِعّل، سين بالكسر إًذا نك

آخر فِعّل سكنت أوالهما، فهذان حرفان من  جنٍس واحد أولهما ساكن فيجب أن 

ُيكتب حرًفا واحًدا مشدًدا، وكذلك ِهرقل على وزن فَِعل، فإذا قيل لك: ما وزن 

 ِهرقل؟ تقول: فِعّل، وتكتب الالمين الًما واحدًة مشددة، وهِ 
ٌّ
رقل اسٌم أعجمي

دخله الوزن ُهنا؛ ألنه محموٌل على بناء فِعّل كاألسماء العربية، وقد شرحنا ذلك 

 من قبل  

وأّما األسماء المجردة الخماسية فمن األمثلة عليها: جحمرش وهي العجوز 

الُمسنّة، جحمرش كما نرى خمسة أحرف، إًذا سنقابلها بفاٍء وعين وثالثة المات، 

ركات والسكنات على الميزان كالحركات والسكنات التي يف الكلمة ُثمَّ نضع الح

الموزونة َجْحَمِرش، فتحة سكون فتحة كسرة، فيكون الوزن حينئٍذ َفْعَللِل 

َجْحَمِرش، َجْحَمِرش َفْعَللِل، إذا كان يف الكلمة سكون فهذا يساعد على الوزن، 
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ْعَللِل، ويجوز أن تنون تقف على السكون ليسهل لك الوزن؛ فتقول: َجْحَمِرش فَ  

وتحرك؛ ألنه اسم، فتقول: َجْحَمِرٌش َفْعَللٌِل، ومثل ذلك َصْهَصلِق وهي: العجوز 

الصخابة، وزنه كذلك َفْعَللِل، انظر غلى الالم التي يف الميزان َفْعَللِل ال تجد فيها 

م المين أوالهما ساكنة، فالالم األولى مفتوحة والالم الثانية مكسورة؛ فلهذا ل

 نكتب المين منها الًما واحدًة مشددة  

فننتقل بعد ذلك إلى فائدة يف وزن الخماسية، وهي: فائدٌة كتابيٌة إمالئية 

كالفائدة السابقة، تقول: إذا التقى يف وزن الخماسي المجرد المان أوالهما ساكنة؛ 

َسَفْرَجل،  فيجب يف اإلمالء أن ُيكتب الًما واحدًة مشددًة بحركة الالم الثانية، نحو:

َسَفْرَجل خمسة أحرف أصلية؛ إًذا ُتقابل بفاٍء وعيٍن وثالثة المات بحركات 

َسَفْرَجل وسكنااها؛ إًذا فاألول مفتوح والثاين مفتوح والثالث ساكن والرابع 

مفتوح، فوزن َسَفْرَجل َفَعْلَلل، َسَفْرَجل َفَعْلَلل، ونجد ُهنا أن الالم األولى والثانية 

ولى ساكنة، فيجب يف الكتابة أن نكتبهما الًما واحدًة مشددة، والنطق اجتمعتا واأل

واحد َفَعْلَلل، ولك أن تحرك وتنون َسَفْرَجٌل َفَعْلَلٌل، ومثل ذلك َفَرْزَدق والوزن 

 َفَعْلَلل، وننتبه إلى كتابة اإلمالئية ُهنا  

عندي وال ومن ذلك أيًضا ُقَزْعِمل، والقزعمل هو: الشيء القليل، تقول: ليس 

ُقَزْعِملة، يعني ليس عندي شيء، ُقَزْعِمل خمسة أحرف أصلية إًذا ُتقابل بالفاء 

والعين وثالثة المات بحركات وسكنات ُقَزْعِمل؛ إًذا فاألول مضموم والثاين 

مفتوح والثالث ساكن والرابع مكسور؛ إًذا فالوزن ُفَعْللِل، وُهنا خطأ يف الكتابة، 

ُثمَّ ندغم الالم األولى يف الثانية؛ ألن الالم األولى ساكنة  خطأ يف كتابة الميزان؛

والالم الثانية مكسورة فنكتبهما الًما واحًدا مشددًة مكسورة ُفَعلِّل كما هو مكتوب، 

وكذلك كلمة قِرَطعٌب، ِقرَطعٌب هو الشيء القليل أيًضا، فخمسة أحرٍف أصلية 

نات قِرَطعب يعني األول مكسور ُتقابل بالفاء والعين وثالثة المات بحركات وسك
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اعتد -والثاين ساكن والثالث مفتوح والرابع ساكن؛ فيكون الوزن فِْعَلل قِْرَطعب 

فنجد أن الوزن فِْعَلل اجتمعت الالم الثانية والثالثة وأوالهما  -على الوزن الصويت

ساكنة، فُيكتبان الًما واحدًة مشددة، فِْعَلل المفكوك صحيح، وأما المكتوب 

 التشديد فكتابته ُهنا خطأ، وهذه من العجلة، نعوذ باهلل من العجلة  ب

وُهنا نذكر خالًفا من خالفات النحويين يف الصرف، وقد خالف الكوفيون يف 

هذه المسألة فقالوا: األصول ثالثٌة فقط، يعني ال توجد كلمات مجردة إال المجرد 

مجرٌد رباعي وال مجرٌد  الثالثي، وما زاد على الثالثة فهو مزيد فليس عندهم

خماسي، والُجمهور تبعوا البصريين يف ذلك من أن األصول ثالثية ورباعية 

وخماسية، وهناك مجرد ثالثي، ومجرد رباعي، ومجرد خماسي، وال شك أن قول 

 البصريين يف ذلك هو األرجح واألصح  

وبناًء على هذا الخالف السابق اختلف الكوفيون يف كيفية وزن المجرد 

الرباعية والخماسي على ثالثة أقواٍل منقولٍة عنهم، وقال بعضهم: إن المجرد 

 الرباعي والخماسي ال يوزن  

وقال بعضهم: يوزن بوضع الحرف الرابع الزائد والخامس الزائد بلفظه يف 

الميزان، كما نفعل يف حروف الزيادة سألتمونيها، على قولهم جعفر ُيقابل الجيم 

األصول عندهم الفاء والعين والالم وأما الراء األخيرة فهي والعين والفاء هذه 

زائدٌة عندهم فتوضع بلفظها يف الميزان؛ فيقولون يف وزن جعفر فعلر، ويف وزن 

فرزدق يقولون الحروف األصلية هي الثالثة األولى الفاء والراء والزاي فتقابل 

القاف فزائدان بالفاء والعين والالم، وأما الحرف الرابع الدال، والخامس 

فيوضعان بلفظهما يف الميزان فوزن فرزدق فعلدق، وقال بعضهم: نزهنما كوزن 

 الجمهور مع اعتقاد أن الحرف الرابع والخامس زوائد ال أصول  

تعالى على طريقة وزن الكلمات الزائدة أو المزيدة  ُثّم تكلم المؤلف 
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ات المجردة سواًء أكانت بعد أن انتهى من قبل من الكالم على كيفية وزن الكلم 

ثالثية أم رباعية أم خماسية، بدأ اآلن يتكلم على كيفية وزن الكلمات المزيدة أو 

الزائدة، وسبق أن ذكرنا أن المراد بالكلمة الزائدة أو المزيدة هي الكلمة التي فيها 

حرٌف زائٌد أو أكثر، وليس معنى ذلك أن كل حروفها زائدة فإن هذا ال يكن، بل 

ى أن فيها حرًفا زائًدا أو أكثر، فالمراد بالكلمة الزائدة أو المزيدة، يعني أن تأيت المعن

 العرب إلى كلمٍة حروفها أصلية، ثم تزيد مع الحروف األصلية حرًفا زائًدا أو أكثر 

طيب، وكيف تزيد العرب هذه الحروف الزائدة؟ يعني كيف تنشأ الحروف 

من إحدى طريقتين، العرب تزيد يف الكلمة الزائدة؟ نقول: الحروف الزائدة تنشأ 

 حرًفا أو أكثر بإحدى طريقتين: 

: بتكرير حرٍف أصلي، يعني أن تأيت العرب إلى حرٍف أصلٍي، الطريقة األولى

تأيت إلى العين أو الالم فتكرر هذا الحرف األصلي، فالزيادة هنا من داخل الكلمة؛ 

 رر الالم، فنقول: عّلم  كأن نأيت إلى َعلِم عينها الم وميم، ُثّم نك

: هي أن تكون بزيادة حرف من حروف سألتمونيها، والطريقة الثانية للزيادة

يعني أن نزيد على الكلمة حرًفا من خارجها، وسيأيت الكالم على حروف الزيادة 

 سألتمونيها  

بالكالم على كيفية وزن المزيد بزيادة ناشئة من تكرير  بدأ المؤلف 

 : -- حرٍف أصلي؛ فقال

ْرَت ما يقابله يف  )وإن كانت ناشئة من تكرير حرٍف من أصول الكلمة، كرَّ

َل، ويف وزن َجْلبَت: فْعلل؛  م مَثاًل، بتشديد العين: فعَّ الميزان، قتقول ىف وزن قدَّ

 وُيقال له مضعَّف العين أو الالم(.

تكرير فذكر أّن الزيادة يعني الحروف الزائدة بالكلمة، إذا كانت ناشئًة من 
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حرٍف أصلٍي، فإننا نكرر ما يقابل هذا الحرف يف الميزان، وكل الحروف األصلية 

)الفاء، والعين، والالم( يمكن أن ُتكرر فتكرير العين كثير، وهو األكثر، وبعده يف 

 الكثرة الالم، وأّما تكرير الفاء فقليل أو نادر  

ة وهي الناشئة من وبدأ المؤلف كالصرفيين من نوع األول من الحروف الزائد

تكرير حرف أصلي لإلشارة إلى أنه يجب أن ننظر إليها أواًل، فتبدأ أواًل بالنظر إلى 

هذا الحرف الزائد هل هو من تكرير حرف أصلي، هل هو حرف أصلي تكرر، فإن 

كان كذلك فنأخذ به ونقول: إنه تكرر من هذا الحرف األصلي، وإن لم يكن مكرًرا 

 د ذلك إلى كونه من حروف الزيادة سألتمونيها  من حرف أصلي، ننظر بع

ومن األمثلة على الحروف الزائدة من تكرير العين، وقلنا: هو األكثر أن نكرر 

م، فتكررت عين الكلمة الدال، وأصله َقِدَم،  الحرف األصلي الثاين العين، مثل قدَّ

ل، فنأيت إلى ما يقابل الدال يف الميزان وهي العين، ونكررها يف وزن ق م فنقول فعَّ دَّ

وكذلك ُعلِّم األصل َعلَِم، فتكررت عين الكلمة وهي الالم، فنكرر ما يقابلها يف 

ع جمع راكع، فتكررت عين  ل، وكذلك ُركَّ الميزان فنقول: ُعلَِّم على وزن ُفعِّ

ل   ع على وزن ُفعَّ  الكلمة وهي الكاف، فنكرر يف الميزان ما يقابلها فنقول ُركَّ

لى الحروف الزائدة من تكرير الالم الحرف األصلي الثالث ومن األمثلة ع

قولهم: جلَبَب، فتكررت الم الكلمة من َجَلَب، األصل َجَلب فعل ثالثي ألحقوا 

جلب بـ دحرج وقالوا َجْلَبَب؛ فالباب الثانية يف َجْلَبَب زائدة وليست أصلية، ولكن 

ولى يف الميزان وهو الالم يف كيف نزهنا؟ نزهنا بتكرير الحرف الذي يقابل الباء األ

َجَلَب َفَعَل فنقول: َفْعَلَل، إًذا فالالم الثانية يف َفْعَلَل ليست أصلية، وإنما هي مكررٌة 

من الالم األولى، يعني ليست كـ َفْعَلَل عندما نزن دحرج، ومن األمثلة كلمة ُعُتلٌّ 

ما يقابلها يف بتضعيف الالم، األصل الم واحدة لكن تكررت الم الكلمة فنكرر 

، وكذلك بِلِّذ، وهي المرأة الُمسنّة بِلِذٌّ تكررت  الميزان؛ فنقول ُعُتلٌّ على وزن  ُفُعلٌّ
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، ومن ذلك   الالم وهي الزاي، فنكرر الالم يف الميزان فنقول: وزن بِلِذِّ فِِعلٍّ

قمطرير، هذا رباعي يعني حروفه األصلية أربعة وهي القاف والميم والطاء والراء، 

ّما الياء يف قمطرير فهي زائدة لكن من سألتمونيها يعني من خارج الكلمة، وأّما وأ

الراء الثانية فهي ناشئة من تكرير الراء األولى، يعني ناشئة من تكرير الالم الثانية، 

فنكرر الالم يف مقابل هذه الراء المتكررة، فنحقول: قمطرير على وزن فْعَلليل إال 

 لليل ال تدل على أصالة الراء؛ ألهنا مكررة من الراء السابقة  أن الالم األخيرة يف فع

وهذه األمثلة لحروٍف زائدة بتكرير حرٍف أصلٍي واحد، وقد تكون الحروف 

الزائدة بتكرير أكثر من حرٍف أصلي، ومن األمثلة على ذلك كلمة مرمريس، فـ 

تخلط مرمريس من مرس، يقول: داهية مرمريس أي: شديدة، كأهنا من شداها 

األمور وتجعلها تضطرب ويدخل بعضها يف بعض، كأهنا تمرش الشيء بعضه يف 

ا الميم  بعض؛ فحروفها األصلية الميم والراء والسين وقد كتبتها باألخضر، وأمَّ

الثانية والراء الثانية والياء فحروٌف زائدة، وننظر يف هذه الحروف الزائدة؛ فنجد أن 

ائدٌة من حروف سألتمونيها يعني من خارج الكلمة؟ الميم الثانية، هل نقول: إهنا ز

ال؛ ننظر أواًل هل هي مكررٌة من حرٍف أصلٍي سابق؟ نعم، هي مكررٌة من الميم 

األولى، والميم األولى هي فاء الكلمة؛ فعند وزهنا سنكرر الفاء يف مقابل هذه الميم 

ا الراء الثانية فهي  الثانية، فنقول: َفْعفاء، كررنا الفاء الثانية يف مقابل الميم الثانية، وأمَّ

أيًضا مكررة من الراء األولى، والراء األولى تقابل العين، فعندما نزن الراء الثانية 

نكرر يف مقابلها يف الميزان العين، فنقول: َفْعَفعي، ثم ننظر يف الياء يف مرمريس 

نضعها فنجد أهنا زائدة من حروف سألتمونيها وليست من تكرير حرٍف أصلي؛ ف

بلفظها يف الميزان، فيكون وزن مرمريس هو فعفعيل، مرمريس فعفعيل، فإذا قلت: 

مرمريس فعفعيل، أعرف أن الحرف األول أصلي، والثاين أصلي، واألخير أصلي، 

ا الحرف الثالث فهو مكرر من األول، وأما الرابع فهو مكرر من الثاين، وأما  وأمَّ
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 الياء فزائدة من سألتمونيها  

الكلمات التي فيها حروٌف زائدة بتكرير أكثر من حرٍف أصلي كلمة ومن 

صمحمح وصمحمح الحروف األصلية هي الصاد والميم والحاء، ُيقال: رجٌل 

صمحمح وبعيٌر صمحمح يعني قوٌي شديد، والحروف األصلية هي: الصاد 

والحاء  والميم والحاء، فنقابلها بالفاء والعين والالم، وأما الميم الثانية فزائدة

الثانية فزائدة، فننظر يف الميم الثانية نجد أهنا مكررٌة من الميم السابقة، والميم 

ا الحاء  السابقة عين الكلمة، فنكرر العين، نكرر العين يف الميزان، فنقول َفَعلَع، وأمَّ

فهي أيًضا مكررة من الحاء السابقة، يعني أهنا مكررة من الم الكلمة، فنكرر الالم 

إن وزن صمحمح فعلعل، فعل هذه الحروف األصلية، ثم كررنا العين فنقول: 

 والالم فعلعل  

ومن األمثلة أيًضا على تكرر أكثر من حرٍف أصلي قولهم: كذبذب، ُيقال رجٌل 

كذبذب أي: كثير الكذب، فهذا واضح أنه من كذب؛ فالحروف األصلية الكاف 

ابل بالفاء والعين والالم، هذه والذال والباء، إًذا فالكاف والذال والباء، سُتق

 األصول قوبلت بالفاء والعين والالم  

ا الذال الثانية والباء الثانية فزائدتان، ننظر الذال الثانية مزيدة من  ماذا؟ من  أمَّ

الذال األولى، والذال األولى تقابل العين إًذا نكرر العين، إًذا فوزن الذال الثانية 

، وأّما الباء الثانية فمكررة من الباء األولى، والباء األولى ُفُعلُع، نقابلها بعين أخرى

الالم، فنكرر الالم، فوزن الكلمة ُفُعْلُعل ُكُذْبُذب على وزن ُفُعْلُعل، عندما تقول 

لي: ُكُذبُذب وزهنا ُفُعْلُعل أعرف أن الحرف األول والثاين والثالث هي األصول، 

خامس فمكرر من الثالث، كل هذا بينته هذه وأّما الرابع فمكرر من الثاين، وأّما ال

 البنية وهذا الوزن  

( التضعيف ُهنا بمعنى وُيقاُل له: ُمضعَّف العيِن أو الالموقول المؤلف: )
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التكرير ال بمعنى اإلدغام، فاإلدغام هو تكرير الحرف مع إدخال األول يف الثاين،  

ألول يف الثاين، بحيث أن يكون ُهناك حرفان من جنٍس واحد األول ساكن فندخل ا

يكونان حرًفا واحًدا مشدًدا، وأما التضعيف فهو عام يشمُل تكرير الحرف سواٌء 

، أو كان من دون إدغام مثل: عدد؛ فعين الكلمة  أكان هذا التكرير مع إدغام نحو عدَّ

ودال الكلمة مكررة، يعني مكررة من حرٍف واحد دال دال، لكن يف الثانية بال 

ولى بإدغام؛ فنقول: هذا تضعيٌف مع إدغام، وهذا تضعيٌف بال إدغام، إدغام ويف األ

 فالتضعيف أعم من اإلدغام  

ُثمَّ تكلَّم المؤلف على كيفية وزن الكلمات المزيدة بزيادٍة ناشئٍة من حروف 

 : --سألتمونيها، فقال 

وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرٍف أو أكثر من حروف سألتمونيها، التي )

هي حروف الزيادة، قابلَت األصول باألصول، وعّبْرَت عن الزائد بلفظه، فتقول يف 

َل، وىف وزن استخرج: استفعل، ويف وزن  َم: َتَفعَّ وزن َقائِم مَثالً: فاِعل، وىف وزن تقدَّ

 ُمجتهد ُمفَتِعل وهكذا(.

الحروف التي  -رحمهم اهلل-هذه حروف الزيادة سألتمونيها، فقد تتبع العلماء 

تزيدها العرب من خارج الكلمة؛ فوجدوها عشرة أحرف، وحاولوا جمعها يف 

عبارات ليسهل حفظها، وأشهر هذه العبارات هي سألتمونيها، وهذه األحرف هي: 

 السين، والهمزة، والالم، والتاء، والميم، والواو، والنون والياء والهاء، واأللف  

يها، منها: استخرج، استخرج وهذه أمثلٌة على هذه الحروف الزائدة سألتمون

فيها الهمزة والسين والتاء هذه زوائد؛ ألهنا من َخَرج، إًذا فهذا مثال على زيادة 

الهمزة والسين والتاء، وُهنا ُأنبه إلى أن الحرف األول يف استخرج هو حرف الهمزة 

إال أهنا همزة وصل، لكنها همزة وليست بألف؛ ألن األلف المراد هبا األلف 

ة، وهي ساكنة ال تكون إال يف حشو الكلمة أو وسط الكلمة وال تكون يف أول المادي
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 الكلمة  

ومن األمثلة: أخرج، فالهمزة زائدة من خرج، وُمخِرج أو مخَرج أو َمخَرج 

الميم زائدة؛ ألن الكلمة من َخَرَج، وكذلك َتَخّرج التاء ُهنا زائدة، وكذلك إحدى 

أصلي، ويف خروج الواو زائدة، ويف نخرج الرائين زائدة لكن من تكرير حرٍف 

النون زائدة، ويف يخرج الياء زائدة، ويف خارج األلف زائدة؛ ألن جميع هذه 

 الكلمات من خرج، فما سوى الخاء والراء والجيم حروف زوائد  

وننبه إلى أن زيادة الهاء والالم قليلة سماعية، نحو قولهم: ِهْبَلع من َبَلَع أي: 

قوهم: أهراق يف قولهم أراق فزادوا الهاء، ويف قولهم: أمهات يف ُأمات كثير البلع، و

يف جمع ُأم فالهاء زائدة، ومن ذلك قولهم: زيدل يف زيد، وعبدل يف عبد، فالالم 

زائدة، وسيأيت يف أول القسم الثالث من الكتاب أحكاٌم تعم االسم والفعل باٌب 

حروف سألتمونيها هذه، وهناك خاٌص عن حروف الزيادة، ومواضعها وأدلتها أي: 

تجد تفصيل الكالم عليها، نسأل اهلل أن يسهل الوصول إليها أو شرحها، وشرح 

 بقية الكتاب بإذنه سبحانه وتعالى  

والزيادة من حروف سألتمونيها قد تكون حرًفا واحًدا، كما نزيد يف َخَرج 

، وخارج نزيد األلف، أخرج، بزيادة الهمزة، أو ُمخِرج وُمخَرج وَمخَرج نزيد الميم

وخروج نزيد الواو، وقد نزيد من سألتمونيها حرفين نحو: انفتح، وافتتح، وُمنفتح 

وُمفتتح، من فاء تاء حاء، والحروف األصلية الفاء والتاء والحاء فتح، أما انفتح 

الهمزة والنون زائدتان حرفان من سألتمونيها، ويف افتتح الهمزة والتاء األولى 

د نزيد ثالثة أحرف من سألتمونيها نحو: استغفر، الهمزة والسين زائدتان، وق

والتاء؛ ألهنا من غفر، وكذلك مستغفر الميم والسين والتاء، وقد نزيد أربعة 

أحرف، وهذا أكثر ما يكون يف الزيادة نحو استغفار من غفر، إًذا الهمزة والسين 

 والتاء، وكذلك األلف هذه أربع حروٍف زوائد  
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ثيرون حروف الزيادة العشرة يف عباراٍت ُأخرى، ومن ذلك ابن وقد جمع ك 

هناٌء وتسليٌم تلى يوم ُأنسِه هناية "مالك الذي جمعها يف أربع عباراٍت يف قوله: 

فهذه أربع عبارات كل عبارة تجمع هذه الحروف العشرة،  "مسؤوٍل أماٌن وتسليم

م يأتنا سهٌو فقال: اليوم يا أوُس هل نِمت ول"وجمعها آخر يف ثالث عبارات بقوله: 

سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب: أماٌن "، وقال آخر: "تنساه

   "وتسهيُل 

فقال: ما سألتك  "سألتمونيها"وسأل تلميٌذ شيخه عن حروف الزيادة فقال: 

إال هذه النوبة، فقال الشيخ: اليوم تنساه، فقال: واهلل ال أنساه، فقال: قد أجبتك 

 ن  مرتي

وُيذكر أن الُمربِّد سأل شيخه أبا عثمان المازين عن حروف الزيادة فأنشد 

المازين: هويت السمان فشيبنني وما كنت قدًما هويت الِسمان، فقال: رحمك اهلل 

 أسألك عن حروف الزيادة وأنت تنشدين الِشعر؟ فقال: قد أجبتك مرتين  

ف الصغير، وال زيادة وكيفية وزن حروف سألتمونيها ذكرناه يف شرح الصر

يف الدرس القادم على بقية الكالم  -إن شاء اهلل-على ما ذكرناه ُهناك، وسنتكلم 

، وذلك يف وزن حاالٍت خاصة تحتاج إلى مزيد عنايٍة وتنبيه "الميزان الصريف"على 

سنذكرها إن شاء اهلل يف الدرس القادم، فإلى ذلكم الحين، أستودعكم اهلل، والسالم 

 مة اهلل وبركاته  عليكم ورح
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 الدرس الثالث
  

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

ا بعد:    وأصحابه أجمعين؛ أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حّياكم اهلل يف الدرس الثالث من دروس 

 -رحمة اهللعليه -للشيخ أحمد الحمالوي  ]شذا الَعرف يف فِن الصرف[شرح 

نحن يف اليوم السابع من شهر ربيٍع اآلخر من سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة وألف 

وهذا الدرس أبثُه من بيتي  -عليِه الصالة والسالم-من هجرة الحبيب المصطفي 

 من مدينة الرياض حفظها اهلل باألمِن واإليمان  

تي وردت على وسنبدأ هذا الدرس كالمعتاد باإلجابة على بعض األسئلة ال

الدرس الماضي وهي ليست بكثيرة، وبعضها ستأيت إجابته يف هذا الدرس؛ ولهذا 

 لن أتعرض له 

 ؟فهذا سائٌل يقول: هل يكفي الصرف الصغير وشذا العرف غير المتخصص 

والجواب: نعم؛ ألن غيُر المتخصص يكفيه أن يصل إلى مرحلة المتوسطين،  

رف، وأما ما فوقه فهو للمتخصصين يف ومرحلة المتوسطين تقف عند شذا الع

 العلوم الشرعية ويف العلوم اللغوية  
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 ؟"َجلَبَب "وسائٌل يسأل عن كلمة  

 مزيٌد بالباء الثانية التي نشأت زياداها من  
ٌّ
ذكرنا يف الدرس الماضي أهنا ثالثي

 ثال "َجْلَبَب "تكريرها من الباء األولى؛ فلهذا ُتقابل بالٍم ُأخرى ويكون وزهنا 
ٌّ
ثي

 مزيٌد بحرف  

 ؟ إن كان ُيمكن تحميله من النت ]شذا الَعرف[وسائٌل يسأل: عن متن 

والجواب: نعم؛ هو موجوٌد يف النت ومشهور، وكذلك موجوٌد يف المكتبة 

 الشاملة؛ ُيمكن أن ُينّزل كهيئة وورد أو بي دي إف  

  سائٌل يسأل: هل ُيمكن أن ُيدرس الصرف قبل النحو؟

ال بأس بذلك، لكّن األسهل على الطالب أن يدرس النحو  والجواب: نعم؛

أواًل؛ ألن النحو أهم، والحاجة إليِه أشد، وكذلك فإن دراسة النحو ستسهل 

 مباحث ومسائل كثيرًة يف الصرف  

، ونحن يف الدرس الماضي تكلمنا على تقسيم ُثمَّ ننتقل بعد ذلك إلى درسنا

بدأنا بالكالم على الميزان الصريف، وتكلمنا  الكلمة إلى: اسٍم، وفعٍل، وحرف، ُثمَّ 

على ما يتعلق بوزن الثالثي الُمجّرد وكذلك الرباعي المجرد، والخماسي الُمجّرد، 

ُثّم تكلمنا على كيفية وزن المزيد، سواًء كانت زيادته ناشئًة من تكرير حرٍف 

 أصلي، أم كانت ناشئة من حروف سألتمونيها  

رحمه اهلل -المؤلف الشيخ/ أحمد الحمالوي ويف هذا الدرس سنكمل مع 

رحمه اهلل -الكالم على وزن حاالٍت خاصة، فذكر الشيخ/ أحمد الحمالوي  -تعالى

 الكالم على وزن حاالٍت خاصة، وذكر منها ثالث حاالٍت خاصة وهي:  -تعالى

 وزُن الُمبدل من تاء االفتعال   -
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 ووزن الحرف المحذوف   -

 ووزن الحرف المقلوب   -

 سنزيد على ذلك حاالٍت ُأخر وهي:  -بإذن اهلل تعالى-أيًضا  ونحن

 وزن ما يتصل بالموزون مما ال يوزن   -

 ووزن الحرف الُمبدل   -

 ووزن الُمعلِّ بالنقل   -

 ووزن الحرف الُمدغم   -

 ووزن الُجمل   -

إذ بدأ بالكالم على وزن المبدل من تاء  -رحمه اهلل تعالى-فنبدأ مع المؤلف 

 : -رحمه اهلل تعالى- االفتعال، فقال

)وفيما إذا كان الزائد مبداًل من تاء االفتعال، ُينَْطُق بها نظًرا إلى األصل، يقال 

 مثاًل يف وزن اضطَرب: افتعل، ال افطعل، وقد أجازه الرضّى(.

فالكالُم ُهنا على وزن الحرف الُمدل من تاء االفتعال؛ فصيغة افتعل وهي تعني 

 مزيٌد هبمزة وصٍل يف أوله وبتاٍء بعد الفاء، مثال ذلك: أّن الكلمة يف األصل ثالث
ٌّ
ي

افتعل من عدل وكسب، فُيقال: اعتدل واكتسب، وقد شرحنا يف باب اإلبدال 

واإلعالل يف الصرف الصغير أنَّ تاء االفتعال قدح ُتبدل إلى طاء وقد ُتبدل إلى دال، 

لتاء هذه يف اصتلح مثال ذلك: افتعل من صلح، يقول: اصطلح، وأصله: اصتلح، فا

 هي التاء التي يف افتعل لكنها انقلبت بعد ذلك إلى طاء؛ فقيل: اصطلح  

افتعل من زجر، تقول العرب: ازدجر، وأصله: ازتجر، التاء يف ازتجر  وكذلك

األصل هي التاء يف افتعل، لكن يجب أن ُتقلب إلى دال، والكالم ُهنا عن وزن 
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د اإلبدال، إبدال التاء يف افتعل إلى طاء أو نحو: اصطلح، وازدجر بعد القلب، بع 

 دال 

هل نزهنما بحسب األصل فنقول: إن الوزن افتعل، أم نزهنما بحسب الطارئ  

فنقول: اصطلح افطعل؛ فنضع الحرف الطارئ وهو الطاء بلفظه يف الميزان، 

 ونقول: ازدجر افدعل؛ فنضع الحرف الطارئ وهو الدال يف الميزان؟ 

الجمهور قالوا: نزهنما بحسب األصل؛ فنقول: إن الوزن هو يف ذلك خالف؛ ف

أجازوا أن نزهنما  -وهو أشهر من شرح الشافية-افتعل، وبعض الُعلماء كـ الرضي 

بحسب الطارئ، فنقول: اصطلح افطعل، وازدجر افدعل، واألصحُّ يف ذلك بال 

الحرف الذي شك قول الجمهور؛ ألن الُمراد: بيان الحرِف المزيد على الكلمة، ما 

زيد يف الكلمة؟ هو التاء، أّما الطاء والدال فمبدالن من هذا الحرف المزيد، وليسا 

ُهما الحرف المزيد؛ فنحن نقول: إن الوزن افتعل، فنعرف أن الذي زيد التاء؛ ُثمَّ 

بعد ذلك يف التفصيل نقول: إّن هذه التاء انقلبت إلى طاء ونبين السبب كما شرحناه 

 اإلبدال واإلعالل   من قبل يف باب

كافتعل من ضرب  وهذه أمثلٌة أخرى لوزن تاء افتعل الُمبدلة إلى طاٍء أو دال؛

نجعلها على صيغة افتعل فنقول: اضرتب، زدنا همزة وصل وزدنا تاء بعد فاء 

الكلمة فصارت اضرتب، ثم يجب أن نقلب التاء إلى طاء كما شرحنا من قبل؛ ألن 

 ب والوزن: افتعل على قول الجمهور  فاء الكلمة ضاد فصارت اضطر

افتعل من صِحَب، سنزيد همزًة يف أول الكلمة، وتاًء بعد الصاد فنقول:  كذلك

 اصتحب، ثم ُتقلب التاء إلى طاء ألن قبلها صاد فنقول: اصطحب والوزن: افتعل 

ظلم نجعلها على صيغة افتعل فنزيد همزًة يف أولها، وتاٍء بعد الفاء  وكذلك 

ظتلم، ثم يجب أن نقلب التاء هذه إلى طاء ألن قبلها ظاء؛ فنقول: اظطلم، فنقول: ا
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ودرسنا يف باب اإلعالل واإلبدال أنَّ هذه التاء إذا ُسبقت بـ ظاء، فيجوز أن ُتبدل 

إلى طاء اظطلم، ويجوز أن ُندغم الطاء يف الظاء فنقول: إظلم، ويجوز أن ندغم 

 ائز مع الظاء  الظاء يف الطاء فنقول: اطلم، ُكل ذلك ج

زحم؛ نجعلها على صيغة افتعل، فنزيد همزًة يف أول الكلمة وتاء بعد  وكذلك

الزاي بعد الفاء فنقول: ازتحم، ههذا هو األصل المهجور المرتوك، ثم ُتقلب التاء 

 وجوًبا إلى دال؛ ألن قبلها زاي فنقول: ازدحم والوزن: افتعل  

يف األصل اداهن، ُثم يجب أن  دهن نجعلها على صيغة افتعل فنقول: كذلك

نقلب التاء إلى دال فنقول: ادَّهن باإلدغام؛ ألن الدال هذه هي فاء الكلمة، والتاء 

 ُقلبت إلى دار فاجتمع مثالن أولهما ساكن فوجب اإلدغام ادَّهن على وزن افتعل  

افتعل من ذكر األصل اذتكر، ُثم نقلب التاء إلى دال وجوًبا؛ ألن قبلها  وكذلك

ااًل فنقول: اذدكر، ويجوز مع الذال ما جاز مع الظاء، إّما أن نبقي األصل اّذكر، أو ذ

 ُندغم األول يف الثاين اّدكر، أو ندغم الثاين يف األول اّذكر  

فهذا ما يتعلق بوزن تاء االفتعال المبدلة إلى طاء أو دال، ُثمَّ ننتقل إلى الحالة 

وهي: الكالم على وزن الحرف  -اهلل عليه رحمة-الثانية التي ذكرها المؤلف 

 : األصلي المحذوف، فقال 

)وإن حصل حذف يف الموزون ُحِذف ما يقابله يف الميزان، فتقول يف وزن ُقْل 

 مثالً: ُفْل، ويف وزن قاٍض: فاٍع، ويف وزن ِعَدة: ِعَلة(.

 -كما قلنا مراًرا-فالحرف المحذوف ال ُبدَّ أن يؤثر يف الميزان؛ ألن الميزان 

صورٌة صادقٌة للموزون، فإذا حذفنا من الموزون حرًفا فيجب أن نحذف من 

الميزان ما يقابله؛ سواٌء أكان المحذوف فاء الكلمة أم عينها أم المها، ومن األمثلة 

 على وزن فعل، فحروفه الهمزة والخاء 
ٌ
على ذلك ما يأيت: الفعل أخذ هذا ثالثي
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مزة سقطت، وهي تقابل ماذا يف الميزان؟ والذال، واألمر منه: ُخذ، نلح  أن اله 

 تقابل الفاء، إًذا يجب أن نحذف الفاء من الميزان، فنقول: أخذ وزنه ُعل 

 على وزن َفَعل حروفه: الواو، والقاف، مثاٌل آخر
ٌ
: الفعل وقَف هذا ثالثي

والفاء، فإذا أخذنا المضارع منه سنقول: يقف؛ إًذا حذفنا الواو؛ ألن الياء كما 

ي ياء المضارعة زائدة، والقاف موجودة، والفاء موجودة، والذي ُحذف نعرف ه

واو الكلمة، الواو يعني فاء الكلمة وهي تقابل يف الميزان: الفاء، فنحذف الفاء من 

الميزان، ونزيد يف الميزان ياء المضارعة الزائدة، فنقول: يقف على وزن يعل، 

إًذا فالذي بقي الفاء والقاف وُهما حذفنا الفاء؛ ألن الواو محذوفة، واألمر قِف؛ 

 يقابالن الالم والعين، والفاء محذوفة؛ فنقول: إن الوزن ِعل  

 وزنه َفَعَل والحروف األصلية له الواو والقاف  وكذلك
ٌّ
الفعل َوَفَى، هذا ثالثي

والياء، وعرفنا من قبل أن األلف ال تكون أصاًل يف ثالثٍي يقبل الصرف، وأصلُه واو 

ياء متحركة، شرحنا ذلك يف باب اإلعالل واإلبدال، وشرحناه أيًضا يف  متحركة أو

الميزان الصريف؛ لهذا نقول: إن األصل الياء؛ ألهنا ظهرت يف المضارع، األصول: 

الواو، والقاف، والياء، فإذا أتينا للمضارع فإن العرب تقول: يقي، إًذا حذفت من 

الفاء من الميزان فنقول: يقي على حروف الفعل الواو، وهو يقابل الفاء، فنحذف 

وزن يعل، وأّما األمر فهو ِق، قاٌف مكسورة، فحذفنا من الفعل الواو وهي تقابل 

الفاء، وحذفنا من الميزان أيًضا الياء تقابل الالم؛ فلم يبّق إاّل العين ِع مكسورة على 

 سورة ِق 

 على وزومن األمثلة األخرى أيًضا
ٌّ
ن َفَعَل، وحروفه : الفعل َوَفى، هذا ثالثي

األصلية الواو والفاء والياء، فإذا قلنا يف المضارع: يفي، فإننا نلح  أننا حذفنا 

الواو، فنحذف الواو من الميزان، فنقول: إن وزن يفي يعل، واألمر ِف فاء 

مكسورة، والوزن ِع؛ ألننا حذفنا الواو وهي الفاء، وحذفنا الياء وهي الالم؛ فلم 
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 كسورًة على صورة ِف  تبَق إاّل العين م

 على وزن َفَعَل، والحروف األصلية: وكذلك من األمثلة
ٌّ
: الفعل َرَأى ثالثي

الراء، والهمزة، والياء؛ ألن األلف يف رأى أصلها ياء، من قولهم: رأى، يرى، رأًيا، 

ظهرت الياء يف رأًيا، والمضارع يرى، الياء موجودة والراء موجودة، الذي سقط 

ة سقطت من المضارع، والهمزة ماذا تقابل يف الميزان؟ تقابل يف الهمزة، الهمز

الميزان العين؛ إًذا نحذف العين من الميزان، ونقول: يرى وزنه يفل، واألمر من 

رأى يرى َر راء مفتوحة، فتقول: َر زيًدا؛ يعني شاهد زيًدا، والراء هي فاء الكلمة 

ن والالم فنقول: إن َر على وزن فقط، وأّما الهمزة والياء فمحذوفان؛ فنحذف العي

 َف  

 والوزن َفَعل، وقلنا ومن األمثلة أيًضا على ذلك
ٌّ
: الفعل قال؛ فهذا فعٌل ثالثي

قبل قليل ودرسنا من قبل: أن األلف ال تكون أصاًل يف ثالثٍي يقبل الصرف، بل هي 

فأصل منقلبٌة عن ياء متحركة أو واو متحركة؛ فأصل قال: القاف، والواو، والالم، 

األلف واو ألهنا تظهر يف المضارع يقول، فإذا أتينا إلى األمر من قال فإنه ُقل، ما 

الذي ُحذف من األحرف؟ ُحذفت األلف طبًعا التي ُتقابل الواو، واأللف يف 

 الميزان ُتقابل العين فنحذف العين، فنقول: إن ُقل على وزن ُفل بحذف العين  

والياء والعين؛ ألن األلف صلها الياء تظهر باع الحروف األصلية الباء  وكذلك

يف المضارع يبيع، ووزن باع َفَعَل، واألمر منه بِع، بِع حذفنا منه األلف وهي تقابل 

العين، فنحذف العين من الميزان؛ فتبقى الفاء والالم على صورة الموزون؛ فنقول: 

 بِع على وزن فِل  

 على وزن َفَعَل؛ أل وكذلك 
ٌّ
ن األلف أصلها واٌو متحركة، َخاَف هذا ثالثي

َخاَف على وزن َفِعَل؛ ألّن مضارعه يخاف على وزن يفعل، كما سيأيت إن شاء اهلل 

يف أبنية األفعال؛ فـ خاف على وزن َفِعل، واألمر منه َخف فحذفنا األلف التي تقابل 
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 العين فيبقى الفاء والالم على صورة الموزون، فنقول: إن َخف على وزن َفل   

 على وزن األمثلة أيًضا على وزن المحذوف ومن
ٌّ
: الفعل قضى؛ فهذا ثالثي

َفَعَل؛ ألن األلف أصلها ياٌء متحركة؛ فالحروف األصلية: القاف، والضاد، والياء، 

فإذا أتينا بالمضارع يقضي على وزن يفِعُل، لكن إذا أتينا باألمر سنقولك اقض 

وهي تقابل يف الميزان الالم؛ يجب  بحذف حرف العلة وهو الياء؛ فلما حذفنا الياء

أن نحذف، لما حذفنا الياء من الموزون وهي تقابل الالم، حذفنا أيًضا الالم يف 

 الوزن فقلنا: اقض على وزن افع  

وكذلك المضارع المجزوم؛ كقولنا: لم يقض، إذا قلنا: لم يقض، فإننا حذفنا 

الالم من الميزان فنقول:  الياء من الموزون بسبب الجزم وهي تقابل الالم فنحذف

وزن يقض يفع، وإذا أخذنا اسم الفاعل من قضى يقضي فهو القاضي على وزن 

الفاعل، فإذا نكرناه قلنا يف الرفع والجر: قاٍض بحذف ياء المنقوص، وياء 

 المنقوص هذه تقابل الالم، فنحذف الالم من الموزون فوزن قاٍض هو فاٍع  

 على وزن َفَعل، وأصوله: الدال، دعا ومن األمثلة أيًضا الفعل:
ٌّ
، فهذا ثالثي

والعين، والواو؛ ألن األلف يف دعا أصلها واو متحركة، والمضارع: يدعو على 

وزن يفعُل، وأما األمر فهو ادُع بحذف الواو، والواو تقابل الالم فنحذف الالم من 

لم يدع؛  الميزان، فنقول: ادُع على وزن افُع، وكذلك المضارع المجزوم كقولنا:

ُحذفت منه الواو فنحذف ما يقابلها يف الميزان وهي الالم، فنقول: إن يدع على 

وزن يفع، واسم الفاعل من دعا يدعو هو الداعي على وزن الفاعل، فإذا نكرناه يف 

الرفع والجر، قلنا: داٍع بحذف الياء التي تقابل الالم؛ فنحذف الالم من الميزان، 

   فنقول: داٍع على وزن فاعٍ 

، أي وزن المحذوف، إذا وزنا أبوان فوزهنا فعالن، ومن األمثلة على ذلك أيًضا

والحروف األصلية هي: الهمزة، والباء، والواو، هذه الواو ظهرت يف التثنية أبوان، 
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لكن يف المفرد أٌب حذفنا منه الواو التي تقابل الالم، فنحذف الالم يف الميزان 

 عرفنا: همزٌة، وباٌب، وواو   فنقول: أبٌّ فُعل، وأصلها كما

أخوان على وزن فعالن؛ فالحروف األصلية: الهمزة، والخاء، والواو،  وكذلك

أما المفرد فـ أٌخ بحذف الواو التي تقابل الالم فنحذف الالم من الميزان، فنقول: 

أٌخ على وزن فٌع، وكذلك سنوات على وزن فعالت، فالحروف األصلية: السين، 

الظاهرة يف سنوات، أّما المفرد فـ سنٌة حذفنا منها الواو التي تقابل  والنون، والواو

 الالم، فنحذف الالم من الميزان، فنقول: سنة وزهنا فعة  

ا  على وزن فعل،  ومن األمثلة على وزن المحذوف أيضًّ
ٌّ
الفعل وعد ثالثي

تقول والحروف األصلية: الواو، والعين، والدال، فإذا أخذنا المضارع فإن العرب 

فيه: يعُد، يعني حذفت الواو التي تقابل الفاء، فنحذف الفاء من الميزان، فنقول: 

ا بحذف الواو التي هي فاء  يعد وزنه يِعل، واألمر من َوَعَد َيِعُد ِعد، ِعد أيضًّ

الميزان، فنحذف الفاء من الميزان، فنقول: إّن ِعد على وزن ِعل، والمصدر لهذا 

وعًدا وِعدًة، أّما وعًدا فحروفه كاملة: واو، وعين، ودال  الفعل مصدران َوعَد يِعدُ 

على وزن فعل، وأّما ِعدة فهذا المصدر ُحذف منه الفاء وهي الواو، فنحذف الفاء 

 أيًضا يف الميزان؛ فنقول: ِعدة على وزن ِعلة  

ا أخيًرا كلمة : ميت، كلمة ميت كما درسنا من قبل أصلها ومن األمثلة أيضًّ

من مات يموت؛ فالحروف األصلية الميم والواو والتاء، موت على  ميوت؛ ألهنا

وزن فيعل، فالياء زائدة وهي الحرف الثاين، وأما الحرف الثالث فهي عين الكلمة 

وهي الواو، ميوت، ومن ضوابط الصرف التي درسناها يف باب اإلعالل واإلبدال 

كن؛ فيجب أن نقلب الواو من قبل أن الواو والياء متى ما اجتمعا والسابق منهما سا

إلى ياء وندغمها يف الياء األخرى فنقول: ميِّت، هذا من ضوابط الصرف، والعرب 

تجيز يف هذه الكلمة وهذا الوزن ميِّت أن ُتخفف إلى مْيت، ومْيت كما نرى بحذف 
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الواو التي ُقلبت يف ميِّت إلى ياٍء ُأخرى، وهذه الواو المحذوفة ُتقابل العين فيعل  

 العين من الميزان؛ فيكون وزن مْيت فيل، مْيٌت فْيٌل بحذف العين  فنحذف 

إلى  فهذا ما يتعلق بوزن الحرف المحذوف؛ لننتقل مع المؤلف 

الكالم على الحالة الثالثة وهي: وزن الحرف األصلي المقلوب، ويف ذلك يقول 

 : 

وزن جاٌه:  وإن حَصل قلٌب يف الموزون، حصل أيًضا يف الميزان، فيقال مثالً يف

 َعَفٌل، بتقديم العين على الفاء.

وهذا ما ُيسمى بالقلب المكاين؛ فالميزان كما ذكرنا صورٌة صادقٌة للموزون؛ 

فإذا تقدم حرٌف من أحرف الموزون على حرٍف آخر؛ فيجب أن نقلب من الميزان 

صرف ما يقابله، سواٌء أكان فاء الكلمة أم عينها أم المها؛ وُيسمى هذا عند أهل ال

القلب المكاين، وذلك أن يتقدم حرٌف من مكانه على حرٍف آخر، ومن األمثلة 

على ذلك: يئس وأيس، فعالن بمعنًى واحد وحروفهما واحدة يئس: ياء، فهمزة، 

فسين، وأيس أيًضا الحروف نفسها لكن الهمزة تقدمت على الياء، فقال أهل 

، أي: أن أحد أحرفه تقدم الصرف: إهنما فعٌل واحد وحدث يف أحدهما قلٌب مكاينٌّ

على حرٍف آخر، وقالوا: إن األصل هو يئس، والمقلوب: أيس، وحكموا بذلك؛ 

ألن الفعل يئس متصرف، وأّما أيس فغير متصرف، فيئس متصرف؛ أي: يأيت منه 

مضارٌع ومصدٌر واسم فاعل وغير ذلك، تقول: يئس، ييأس يأًسا فهو يائس، أم 

أيس أيًسا   فلهذا نقول: يئس على الرتتيب األصلي  أيس فغير متصرف، ال ُيقال:

فِعل، وأما أيس فنقول: عِفل؛ ألن الهمزة وهي عين الكلمة تقدمت على الفاء؛ إًذا 

 نقدم العين ثم الفاء ثم الالم بحسب ترتيب الحروف بعد القلب  

ومن األمثلة على ذلك أيًضا الفعل: نأى، وقد قالت العرب فيه أيًضا ناء، زيٌد 

نأى يف طلب المرعى، وزيٌد ناء يف طلب المرعى، فالفعالن حروفهما واحدة 
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ومعناهما واحد، ونأى متصرف نأى ينأى نأًيا، وأما ناء فغير متصرف، فقالوا: إن 

نأى هو األصل على وزن فعل، وأما ناء فمقلوب ما الذي ُقلب من حروفه؟ 

نفسه؛ أّما الذي تقدم فالياء عين  نتأمل   النون يف المكان نفسه إًذا فالفاء يف المكان

الكلمة تقدمت على الم الكلمة، الياء تقدمت على الهمزة، الياء التي هي األلف يف 

نأى عرفنا أن أصلها ياء مفتوحة، نأَي فعل ثم ُقلبت الياء ألًفا، فقدمنا الياء على 

َلع بتقديم الالم على الهمزة فصارت َنَيَأ ُثّم ُقلبت الياء ألًفا فصارت َناء؛ فوزن َناَء فَ 

 العين  

الفعل رأى فقد قيل فيه: راء يف الفعل نفسه، يعني بمعنى  ومن األمثلة أيًضا

شاهد، فـ رأى فعٌل متصرٌف على وزن فعل، وأما راء فُقدمت المه وهي الياء على 

 الهمزة فالوزن فلع  

ن : الواحد والحادي، الواحد والخمسوومن األمثلة على ذلك أيًضا قولهم

والحادي والخمسون؛ فُهما اسمان بمعنًى واحد األصل الواحد، فوزنه الفاعل، 

وحروفه األصلية ما ترتيبها؟ الواو، ُثّم الحاء ُثم الدال، وذكرنا وقلنا: إنه األصل 

لمجيء وحد، ووحيد، ووحدة، وتوحيد،     وغير ذلك مما جاءت فيِه الحروف 

كذلك يف وحيد ووحدة وتوحيد الواو ثم مرتبًة على ذلك، الواو فالحاء فالدال، 

الحاء ثم الدال، هذا الرتتيب األصلي، فلما قالت العرب يف معناه: الحادي؛ قلنا: 

إنه الواحد، لكن فيِه قلٌب مكاين، ما القلب الذي حدث فيه؟ القلب الذي حدث 

ن فيه: أنَّ الواو وهي فاء الكلمة تأخرت بعد الدال، وكان األصل فيه: الحادو، وم

قواعد اإلعالل واإلبدال التي درسناها يف باب اإلعالل واإلبدال أّن الواو إذا 

تطرفت بعد كسر فإهنا ُتقلب إلى ياء، فُقلبت إلى ياء فقيل يف ذلك: الحادي، إًذا 

فالياء هي الواو لكن تأخرت، والواو هي الفاء؛ إًذا نؤخر الفاء بعد الالم، فنقول: إن 

 العين العالف  الوزن العالف، الحاء هي 
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له وجٌه عند الناس، وله جاٌه "ومن ذلك قولهم: وجٌه، وجاٌه، والمعنى واحد  

واألصل وجٌه؛ لقولهم ِوجهة وتوّجه، وواجَه، ووّجَه، وتوّجه،  "عند الناس

الرتتيب فيها جميًعا الواو ثم الجيم ثم الهاء، أما جاٌه ففيها قلٌب مكاين، ما القلب 

الذي حدث أن الواو هذه وهي فاء الكلمة تأخرت بعد الذي حدث فيها؟ القلب 

الجيم، الواو فاء الكلمة تأخرت بعد الجيم، يعني الفاء تأخرت بعد العين، فلما 

تأخرت بعد العين انقلبت إلى ألف، جاٌه على وزن عفٌل، أخرنا الفاء بعد العين، 

 عفٌل  

األصلية:  : شمأل وشأمل، شمأل الحروفومن األمثلة على القلب المكاين

الشين، والميم، والهمزة والالم على هذا الرتتيب، فلما قالت العرب يف معناه: 

شأمل، قالوا: إنه قلٌب مكان، ما القلب الذي حدث؟ الهمزة هذه ُتقابل ماذا؟ ُتقابل 

الالم األولى، الهمزة قدمناها على الميم التي هي العين، إًذا نقدم الالم يف الميزان 

 ، فنقول: شأمل فلعل  على العين، فل،

، قول العرب: طمأن وطأمن، وُهما بمعنًى من األمثلة على القلب المكاينو

واحد، فـ طمأن حروفه األصلية هي: الطاء، والميم، والهمزة، والنون على ترتيبها؛ 

 مجرد، فلما قالت العرب: طأمن، قال الصرفيون: إهنم قدموا 
ٌّ
فالوزن فعلل رباعي

لهمزة على الميم، يعني قدموا الالم األولى على العين، فوزن الهمزة هذه قدموا ا

طأمن َفلَعَل، وُهنا ُننّبه إلى أن يف هذا الفعل خالًفا؛ فإمامنا سيبويه يرى أن األصل 

هو طأمن، والجمهور يرون أن األصل هو طمأن لكثرة استعماله وتصرفاته، 

 وقولهم يف ذلك هو األرجح واهلل أعلم   

لى القلب المكاين أيًضا قولهم: اضمحل وامضحل، فاضمحل ومن األمثلة ع

هو المتصرف فنجعله األصل، وحروفه األصلية هي: الضاد، والميم، والحال، 

والالم على هذا الرتتيب، ووزنه: افعلل، فلما قالت العرب: امضحل قالوا: إن فيه 
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م التي هي العين قلًبا مكانًيا وهذا القلب هو بتقديم الميم على الضاد، بتقديم المي

 على الضاد التي هي الفاء؛ إًذا نقدم العين على الفاء؛ فنقول: امضحل اعفلل  

: ما جاء يف جمع ناقة فـ ناقة حروفها األصلية ومن األمثلة على القلب المكاين

النون، والواو، والقاف؛ لقول العرب: نوق، فوزن ناقة َفَعلة، ألن األلف كما قلنا ال 

ثالثٍي يقبل التصريف، بل أصله واو متحركة أو ياء متحركة، وأصله يكون أصاًل يف 

هنا واو متحركة فأصل الكلمة َنَوَق ُثّم ُقلبت الواو ألًفا فصارت ناقة فوزهنا فعلة 

 على األصل  

نوٌق فوزنه فعٌل ليس فيه قلٌب مكاين، وكذلك نياق أصله فِعال،  وأّما الجمع

الواو لكن الواو كما درسنا يف باب اإلبدال  وكلمة نياق أصلها نواق، ألن األصل

واإلعالل إذا جاءت متوسطًة بعد كسر فإهنا ُتقلب إلى ياء؛ لمناسبة الكسرة فلهذا 

قالت العرب: نياق، وممن ذلك أنوق على وزن أفُعل، حتى نأيت إلى قول العرب: 

: النون، أينُق؛ ُهنا وجدنا أن ترتيب الحروف األصلية قد اختلف، فالرتتيب األصلي

ثم الواو، ثم القاف، لكن ُهنا الياء ُثّم النون ثم القاف، أّما الهمزة فزائدٌة من صيغة 

 الجمع وهي أفُعل الوزن أفُعل  

وقالوا: إن األصل أوُنق؛ فُقدمت الواو هذه التي هي العين على النون التي هي 

ت العرب الواو إلى ياء فقالت: أينُق، فوزنه الفاء، أوُنق، فصارت أعُفل، ُثّم قلب

 أعفل بتقديم العين على الفاء  

ا : ما قالت العرب يف جمع بئر، هذه كلمٌة ثالثيٌة ومن أمثلة القلب المكاين أيضًّ

عينها همزٌة ساكنة، بئٌر على وزن فعٌل، ُيجمع على أفعال، مثل: ِحمل، وأحمال، 

ٌل وأحمال، على فعٍل وأفعال، فقالت فُيجمع بئر مثل حمل، فكما ُيقال: حم

العرب: بئٌر أّما الجمع فآبار، آبار أصله أبآر، أصله أبآٌر على أفعال، ننظر يف أبآر أبآر 

أوله الهمزة الزائدة من صيغة أفعال، بعد الهمزة يأيت الباء التي هي فاء الكلمة، 
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ة من صيغة أفعال، ثم وبعد الباء تأيت العين عين الكلمة وهي الهمزة ثم الفاء الزائد 

الم الكلمة الراء، أبآر أفعال، لكن العرب قالت: آبار، آبار أصلها َأْأبار، همزة 

مفتوحة وهمزة ساكنة، ودرسنا يف باب اإلعالل واإلبدال أنه إذا اجتمعت همزتان 

الثانية ساكنة فإّن هذه الثانية الساكنة ُتبدل بما ُيناسب حركة الهمزة السابقة، فنقلب 

مزة الثانية إلى ألف، آبار، َأْأبار قالوا هي نفسها أبآر، على وزن أفعال، لكن الذي اله

حدث أن العرب قدمت الهمزة الثانية التي هي عين الكلمة يف أفعال قدمتها قبل 

الفاء فاجتمعت همزتان َأْأبار، إًذا فالعين تقدمت على الفاء، فقلنا: إن الوزن: 

 اء، أعفال  أعَفال؛ بتقديم العين على الف

 عينه همزٌة ساكنة، ِرئم أيًضا على وزن فِعل، وُيجمع  وكذلك
ٌّ
جمُع ِرئم ثالثي

يف القياس على أفعال؛ كقولهم: ِحمل وأحمال، فكان القياس يف جمعه أرآم، وقد 

قالته العرب أرآم أفعال الهمزة األولى هي المزيدة يف صيغة أفعال، والراء هي فاء 

ن الكلمة واأللف زائدة من صيغة أفعال، والميم هي الم الكلمة، والهمزة هي عي

 الكلمة  

وقالت العرب: آرام أصلها أأرام، همزتان ُأبدلت الثانية إلى ألف فصارت آرام 

كما شرحنا، قال الصرفيون: األصل أرآم، فقدمت العرب الهمزة الثانية التي هي 

ن أرآم، ثم ُخففت إلى آرام عين الكلمة قبل الفاء يعني قبل الراء، فاجتمعت الهمزتا

 فالعين ُقدمت على الفاء فالوزن أعفال  

 عينه همزة ساكنة على وزن َفْعٌل، وُجمع على أفعال؛  وكذلك
ٌّ
رأٌي ثالثي

كقولهم: فرٌد وأفراد، وفرٌخ وأفراخ، فكان قياسه أرآٌء رأٌي وأرآٌء كفرٍد وأفراٍد، لكن 

مزة الثانية ُأبدلت إلى ألف يف آراء، كما العرب قالت: آراء، آراء أصلها أأراٌء، واله

شرحنا قبل قليل، قال الصرفيون األصل: أرآء؛ فُقدمت الهمزة الثانية التي هي عين 

الكلمة قبل الفاء يعني قبل الراء فاجتمعت الهمزتان أأراٌء، ُثم ُأبدلت الهمزة الثانية 
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ء، فنقول: وزن آراء إلى ألف فصارت آراء، فأيًضا قلٌب مكاين بقلب العين قبل الفا

 أعفال  

: ما جاء يف طغى فوزنه فعل والحروف ومن األمثلة أيًضا على القلب المكاين

األصلية الطاء والغين والياء هبذا الرتتيب، طاء، ثم غين، ثم ياء، وقالوا: طغيان 

على ُفعالن، ُطغيان على ُفعالن، الطاء موجودة والغين موجودة والياء موجودة 

نفسه الطاء فالغين فالياء، وقالت العرب: منه طاغوٌت، هذه الكلمة  على الرتتيب

مزيدة بالواو والتاء، كما قالت العرب: رحموت من رحم، وملكوت من ملك، 

فزادت الواو والتاء؛ إًذا فالواو والتاء زائدتان، والطاء موجودة، والغين موجودة، 

 وأيًضا ُهناك ألف موجودة ولكن الرتتيب يختلف  

وا: إن أصل طاغوت هو طيغوت، مثل رحموت وملكوت، طاء ياء غوت، فقال

وكان األصل هو طغيوت، وكان األصل األول طغيوٌت، طاء ثم غين ثم ياء هبذا 

الرتتيب، ثم ُقدمت الياء قبل الغين فصارت طغيوت، هذه الياء التي ُقدمت ياء 

، فُقلبت إلى ألف، متحركة بعد فتح والقاعدة الصرفية توجب قلبه ألًفا كما درسنا

إًذا فهذه األلف أصلها ياء، وهذه الياء كانت يف األصل الم الكلمة ُثّم تقدمت قبل 

عين الكلمة فلهذا سنقدم حينئٍذ يف الميزان، فنقول: إن وزن طاغوت هو فلعوٌت، 

 بتقديم الالم التي هي الياء على العين التي هي الغين  

جاء يف جمع قوس، فكلمة قوس على : ما ومن األمثلة على القلب المكاين

وزن َفعل، وحروفه برتتيبها األصلي: القاف، ثم الواو، ثم السين، قوٌس جمعته 

العرب على أفعال جمع قلة فقالت: أقواٌس أفعاٌل، هذا ليس فيه قلٌب مكاين، 

وجمعته أيًضا على قِِسي، ولو نظرنا يف كلمة قِسي؛ لوجدنا أن القاف بعدها السين، 

بت هذه الواو؟ الواو تأخرت بعد السين، ُثمَّ انقلبت إلى ياء؛ إًذا ففي قِسي فأين ذه

قلٌب مكاينٌّ بيانه كاآليت: فجمعنا قوس على فعول، كما نجمع قلب على قلوب، 
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فعل على فعول، فقلنا يف جمع قوس: قووس على وزن فعول؛ إًذا فالوزن األصلي  

م أو نقول: قدمت الالم وهي فعول قووس، ُثمَّ أخرت العرب العين على الال

السين على العين وهي الواو، فلما قدمت السين على الواو صارت قسوٌو، والوزن 

فلوٌع، بتقديم الالم على العين فلوٌع، فلما قالت: قسوٌو، وجب حينئٍذ أن ُتقلب 

هذه الواو إلى ياء لتطرفها فصارت قسوٌي، فلما صارت قسوٌي اجتمعت واٌو وياء 

فعلى حسب الضابط السابق يجب أن نقلب هذه الواو إلى ياء  أولهما ساكن

وندغمها يف الياء األخرى، فصارت: قسوٌي، وبسبب الثقل الناشئ من االنتقال من 

 وهذا تقوله بعض العرب، 
ٌّ
الضمة إلى الياء؛ ُكسرت السين قبل الياء فقيل: ُقسي

 والوزن وأكثر العرب ُيكمل فيكسر القاف أيًضا لمناسبة ما بعدها في
ٌّ
قول ِقِسي

، وما سبق هو توضيٌح لما 
ّ
فلوع، فالعرب إنما تقول قِسي، وبعضهم يقول ُقسي

حدث للكلمة من قلٍب مكاين وإعالل؛ فلهذا نقول: إن قسي وزهنا فلوع للقلب 

 المكاين  

فإن سأل سائل وقال: ُهناك جذب وهناك جبذ؛ فهل هما من القلب المكاين 

الوا: ال؛ ليس من القلب المكاين، لماذا؟ قالوا: ألن ألن معناهما واحد؟ فقد ق

الفعل متصرفين تصرًفا كاماًل؛ فليس لنا أن ندعي أن أحدهما أصٌل لآلخر، ُيقال: 

جذب يجذب جذًبا، وجبذ يجبذ جبًذا، فليس ُهناك دليل على أن أحدهما أصٌل 

 لآلخر؛ بل ُهما فعالن  

ين؟ فالجواب: القلب المكاين : هل ينقاس القلب المكاولو سأل سائٌل فقال

 يوقف فيه عند ما ُسمع عن العرب، وال ينقاس إال يف 
ٌ
األصل فيه أنه سماعي

 مواضع قليلة أهمها الموضع اآليت: 

 هذا الذي سننتقل إليه: 
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 القلب املكاني باسم الفاعل من الثالثي األجوف املهموز الالم 
وأجوف يعني عينه حرف علة، مثل: جاء، وشاء، وفاء، فالفعل جاء هذا ثالثي، 

ومهموز الالم يعني المه همزة، مثل: جاء، وشاء، وفاء، فإذا أخذنا منه اسم فاعل 

طبًعا على صيغة فاعل ألنه ثالثي، فإن الذي درسناه من قبل أن اسم الفاعل من 

الثالثي األجوف عموًما مهموًزا أو غير مهموز، مثل: قام، وباع، وقال، وصام، 

نه إلى همزة، فنقول يف اسم الفاعل من قام: قائم، ومن باع بائع، مع يكون بقلب عي

أن األصل يف اسم الفاعل من قام هو قاوم؛ ألن أصل األلف واو من قام يقوم، لكن 

يجب أن نقلب هذه الواو إلى همزة، فتقول: قائم، واألصل يف اسم الفاعل من باع 

 همزة بائع  يبيع بايِع، لكن يجب يف هذه الياء أن ُتلب إلى 

إًذا فاسم الفاعل من األجوف يجُب فيه أن ُتقلب عينه إلى همزة، فإذا كان هذا 

األجوف مهموز الالم؛ كـ شاء، وجاء، وفاَء فكيف نأخذ منه اسم الفاعل بحسب 

القياس؟ سنقول: الجاءء والشاءء والفاءء؛ فالهمزة الثانية هي الم الكلمة همزة، 

مة التي وجب أن تنقلب يف اسم الفاعل إلى همزة، والهمزة األولى هي عين الكل

فحينئٍذ سيؤدي القياس إلى أن تجتمع همزتان يف كلمٍة واحدة، اجتمعت همزتان 

يف آخر كلمٍة واحدة الجاءء والشاءء والفاءء هذا ما يقتضيه القياس، لكن العرب 

لجائي تقول يف اسم الفاعل من الثالثي األجوف المهموز الالم تقول: الشائي وا

والفائي، الجائي ما تقول: الجاءء، خالًفا للقياس ولهذا اختلف النحويون يف ذلك 

 على قولين: 

أن وزن الجائي ونحوه فاعل، هو على صيغة فاعل،   --قوله سيبويه 

طيب وأين ذهبت الهمزة الثانية التي كان يقتضيها القياس الجائئ؟ قال سيبويه: 

ولكن العرب تكره الجمع بين همزتين، فلهذا نعم؛ األصل هو الجائئ هبمزتين 

قلبت الهمزة الثانية إلى ياء، فقالت: الجائي بقلب الهمزة الثانية التي هي الالم إلى 
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ياء، فوزن الجائي الفاعل بقلب الهمزة إلى ياء فإن نكرت يف الرفع والجر ُقلت:  

ميزان ما ُحذف جاٍء بحذف الياء التي هي الالم، ووزهنا فاٍع؛ ألننا سنحذف من ال

 من الموزون؛ وقول سيبويه على أن الكلمة ليس فيها قلٌب مكاين 

وقال شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي: إهنا على وزن فاعل، الشائي 

والجائي والفائي   ونحو ذلك، على وزن فالع يعني فيها قلٌب مكاين بتقديم الالم 

لى أن ُيقال فيها: الجائئ على العين، قال الخليل: لّما كان القياس سيؤدي إ

هبمزتين وهذا تكرره العرب، تخلصت العرب من ذلك، كيف تخلصت؟ قال: 

قدمت الالم وهي الهمزة الثانية على العين؛ فالعين حينئٍذ تأخرت بعد الالم، فلما 

أخرت العرب العين بعد الالم لم تقلبها همزة وإنما أبقتها على أصلها، وهي مثاًل 

ء، فقالت: الجائي، فالهمزة هي الهمزة التي يف جاء يعني الم يف جاء يجيء اليا

الكلمة، وأما الياء هذه فهي عين الكلمة، وهي التي يف جاء يجيء؛ إًذا ففي الكلمة 

قلٌب مكاينٌّ عند الخليل، وذلك بتقديم الالم على العين فلما ُأخرت العين لم 

كلمة قلٌب مكاينٌّ، فهذا ما تقلبها العرب إلى همزة، فعلى قول الخليل يكون يف ال

يتعلق باسم الفاعل من الثالثي األجوف المهموز العين؛ يف قول الخليل قلٌب 

 مكاين، ويف قول سيبويه ليس فيه قلٌب مكاينٌّ 

ما ُيعرف به قلب الحروف، بعد أن ذكر أن بعض  ُثمَّ ذكر المؤلف 

عرف به قلب الحروف، ما الكلمات فيها قلٌب مكاينٌّ وبّين كيف توزن، ذكر لنا ما يُ 

-يمكن أن نستدل به على أن هذه الكلمة فيها قلٌب مكاينٌ بين حروفها، فذكر 

-   خمسة أدلة أهمها الدليل األول وهو االشتقاق 
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 : --فقال 

 وُيعرف بأمور خمسة:

، فإن المصدر وهو النَّأي، دليٌل على أن ناء األول : االشتقاق، كـ ناَء بالمدِّ

لوٌب من نأى، فيقال: ناء على وزن َفَلَع، وكما يف جاه، فإن وُرود َوْجه الممدود مق

 وُوْجهة، دليٌل على أن َجاٌه َمقلوب َوْجه، فُيقال: جاٌه على وزن َعَفٌل. 

قلت: كلمة وجهة يجوز فيها كسر الواو ِوجهة، وضمها ُوجهة، ُثّم قال 

 : المؤلف 

، دليل على أنه مقلوب ُقسوٌو، وكما يف قِسي، فإِن ورود مفرده وهو َقْوٌس 

مت الالم يف موضع العين، فصار ُقُسْوٌو على وزن ُفُلوٌع، فُقلبت الواو الثانية ياًء  فُقدِّ

لوقوعها َطَرًفا، والواو األولى الجتماعها مع الياء َوَسْبق إحداهما بالسكون، 

 سر.وُكِسرت السيُن لمناسبة الياء، والقاف لُعسر االنتقال من ضمٍّ إلى ك

( يعني: وُقلبت الواو األولى ياٍء والواو األولى الجتماعهاقلت: وقوله: )

 الجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون  

 (  لُعسر االنتقال من ضمٍّ إلى كسر( يعني: وُكسرت القاُف؛ )والقافوقوله: )

 ُثمَّ قال الُمؤّلف: 

أنه مقلوب واحد، فوزن وكما يف حاِدي أيًضا، فإن ورود وْحَدة دليٌل على  

 حادي: عالف.

فهذا هو الدليل األول وهو االشتقاق، وهو أهمُّ األدلة يف الصرف عموًما ومن 

ذلك القلب المكاين؛ ولذا هو الدليل لكل األمثلة التي ذكرناها من قبل على كثراها، 

ليه وهو يف الحقيقة يكفي عن الدليل الثاين والثالث القادمين، كما سيشير المؤلف إ
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إن شاء اهلل تعالى، وقد ذكر المؤلف يف هذا الدليل عدة أمثلة على القلب المكاين  

، والواحد والحادي، وقد شرحتها 
ٌّ
وهي: نأى، وناء، وجاٌه ووجٌه، وقوٌس وِقسي

كلها من قبل، ومما جاء من القلب المكاين يف نأى وناء، قوله سبحانه وتعالى: 

رأ الجمهور نأى ؛ وقد ق[51]فصلت:ىئ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئڭ

 على األصل، وقرأ ابن عامر وناء  

 ٻ ٱ يئومما جاء فيه القلُب يف القراءات القرآنية قوله سبحانه وتعالى: 

؛ قرأ الجمهور ِحجٌر ووزنه فعٌل، وُقرئ يف [138]األنعام:ىئ ٻ ٻ ٻ

 الجواز ِحرٌج بالقلب ووزنه حينئذ فِلٌع، وفيه تخريٌج آخر  

 [5]يونس: ىئ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ يئلى: وتعا سبحانهومن ذلك قوله 

وقد قرأ الجمهور ضياًء، وضياًء وزنه فِعال، وقرأ ابن كثير: ضئاًء هبمزتين، فقيل: 

إنه قلٌب مكاينٌّ فاألصل ضياٌء؛ فقلب ضياٌء إلى ضئاٌي، يعني أنه قدم الهمزة وهي 

الم الكلمة على الياء وهي عين الكلمة، فصارت ضئاٌي، والقاعدة الصرفية التي 

سناها يف باب اإلعالل واإلبدال تقول: إن حرف العلة إذا تطرف بعد ألٍف زائدة در

فإنه ُيقلب إلى همزة؛ لهذا ُقلبت الياء التي تطرفت يف ضئاٌي إلى همزة فصارت 

 ضئاٌء كما قرأ ابن كثير، فوزنه على ذلك بعد القلب فالٌع بتقديم الالم على العين  

 : ين على القلب، فقال الدليل الثا --ُثّم ذكر المؤلف 

الثاين: التصحيح مع وجود ُموِجب اإلعالل، كما يف أيَس، فإِن تصحيحه مع 

وجود الموِجب، وهو تحريك الياء وانفتاح ما قبلها، دليٌل على أنه مقلوب يئَِس، 

 فقيل: أيَس على وزن َعِفَل. وُيعَرُف القلُب هنا أيًضا بأصله، وهو الَيأس.

وهو: التصحيح مع وجود موجب اإلعالل؛ فإّن كلمة َأِيَس  فهذا الدليل الثاين

فيها ياٌء متحركٌة بعد فتح، والواجب يف مثل ذلك أن ُتقلب الياء إلى ألف، فلما لم 
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 تقلب العرب الياء إلى ألف مع وجود الموجب، دلَّ ذلك على القلب  

لسابق فكون أّما الياء ليس هذا مكاهنا األصلي، وهذا الدليل يغني عنه الدليل ا

يئس متصرفة يدلُّ على أنه األصل، فلما قالت العرب: اليأس، دل على أن ترتيب 

 الحروف هو: الياء، ثم الهمزة، ثم السين، وهذا يوافق يئس وال يوافق أيس  

 ُثمَّ ذكر المؤلف الدليل الثالث فقال: 

َرَته وكثرة آرام، الثالث: ُنْدَرة االستعمال، كآرام جمع ِرئم، وهو الظبْي، فإنَّ ُنْد 

مت العيُن التي هي الهمزة  دليل على أنه: مقلوُب أرآم، ووزن أرآم، أفعال: فقدِّ

َلْت، فصارت آرام، فوزنه، أْعفال. وكذلك آراء، فإِنه  الثانية، يف موضع الفاء، وُسهِّ

على وزن أعفال، بدليل مفرده، وهو الرأى. وقال بعضهم: إن عالمة القلب هنا 

 وهو رئٌم ورأٌى. وروُد األصل،

نعم؛ فقد أشار المؤلف إلى أن الدليل األول وهو االشتقاق يغني عن هذا 

الدليل؛ ولكن هذا الدليل كالدليل السابق مقٍو لمعرفة القلب المكاين، وقد شرحت 

 ما ذكره المؤلف يف هذا الدليل من أمثلة  

 الدليل الرابع من أدلة القلب فقال: ثم ذكر المؤلف 

أن يترتَّب على عدم القلب وجود همزتين يف الطرف. وذلك يف كل اسم : الرابع

فاعل من الفعل األجوف المهموز الالم، كجاء وشاء، فإِن اسم الفاعل منه على 

  وزن فاعل.

والقاعدة: أّنه متى ُأعلَّ الفعل بقلب عينه ألًفا، ُأعلَّ اسم الفاعل منه، بقلب عينه 

يف موضع العين، لزم أن ننطِق باسم الفاعل من جاء  همزًة، فلو لم نقل بتقديم الالم

 جائٌئ بهمزتين، ولذا َلِزَم القوُل بتقديم الالم على العين، بدون أن ُتقلب همزة.

 قلُت: يعني من دون أن ُتقلَب العيُن همزًة، قال المؤلف:
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 . فتقول: جائٌي بوزن فالِع، ثم ُيعل  إعالل قاٍض فُيقال جاٍء بوزن. انتهى كالمه  

ٌ كـ قائٌم وجالٌس، ُثمَّ بعد 
كذا، والُمراد فُيقال: جاٍء بوزن فاٍل، فاألصل هو جائي

ذلَك ُتقّدر الحركة لثقلها على الياء؛ فُيقال: الجائي، ُثّم ُتعل كإعالل بقية األسماء 

المنقوصة بحذف الياء يف التنكير يف الرفع والجر؛ فُيقال: جاٍء على وزن فاٍل، وقد 

أن اسم الفاعل من الفعل الثالثي األجوف المهموز الالم، نحو:  ذكرت من قبل

شاء وجاء، فيه خالٌف على قولين: فعلى قول الخليل يدخل يف القلب المكاين، 

 وعلى قول سيبويه: ال قلب مكاين فيه  

 ُثمَّ ذكر المؤلف الدليل الخامس من أدلة القلب المكاين؛ فقال: 

منع الصرف بدون مقتٍض، كأشياء، فإننا  الخامس: أن يترتب على عدم القلب

لو لم نقل بقلبها، لزم منع أفعال من الصرف بدون مقتٍض، وقد ورد مصروًفا. قال 

فنقول: أصل أشياء شْيَأاُء على  [23]النجم:  ىئ ې ۉ ۉ ۅ ۅ يئتعالى: 

َمت الهمزة التي هي الالم يف موضع الفاء فصار أشياء على وزن  وزن فْعالء ُقدِّ

، َفمنعها من الصرف نظًرا إلى األصل، الذى هو َفْعالء وال شّك أن فعالء من َلْفَعاءَ 

 موازين ألف التأنيث الممدودة، فهو ممنوع من الصرف لذلك، وهو المختار.

فهذا الدليل الخامس، أي: يرتتب عدم القلب منع الصرف من دون مقتٍض من 

لمة أشياء، فالظاهر أّن مقتضيات منع الصرف، وهذا الدليل له مثاٌل واحد وهو ك

كلمة أشياء جمُع شيٍء، فُهما على وزن فعٍل وأفعاٍل نحو: فرٍد وأفراد، وفرٍخ 

وأفراخ، ولكن المشكلة أن الجمع على أفعاٍل مصروٌف منوٌن، نحو: أفراٌد، 

وأفراٌخ، وأطفاٌل، وأعالٌم، وكذلك نحو: اسٌم، وأسماٌء كما ذكر المؤلف يف اآلية 

؛ وكلمة أشياء ممنوعٌة من [23]النجم:  ىئ ې ۉ ۉ ۅ ۅ يئالكريمة: 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے يئےالصرف يف اللُّغة اتفاًقا؛ كما يف قوله تعالى: 
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 ؛ وكما قال الُمقنع الكندي: [101]المائدة:ىئ ۆ ۇ ۇ ڭ

ـــــيهُم  ـــــديم عل ـــــد الق ـــــل الحق  ال أحم

 

 ولــيس رئــيس القــوم مــن يحمــل الحقــد 

ـــــى نصـــــري ســـــراًعا وإن    وليســـــوا إل

 

ـــوين    ـــم دع ـــًدا ه ـــتهم ش ـــى نصـــرٍ أتي  إل

ــــومهم   ــــرت لح ــــي وف ــــوا لحم  إذا أكل

 

ــم مجــدا    ــت له ــدي بني ــدموا مج  وإن ه

ـــــــدين قـــــــومي وإنمـــــــا   ـــــــرين بال  يعي

 

ـــــوين يف أشـــــياء تكســـــبهم حمـــــدا     دي

 وقال ُقتيبة بن عمرٍو األسدي:  

 يشــــق  عليــــَك األمــــُر مــــا دام مقــــباًل 

 

 وتعــــــرف مــــــا فيــــــه إذا هــــــو أدبــــــر   

ـــــَر يف أشـــــيا  ـــــم ت ـــــرى أل ـــــك ال ت  ء أن

 

ــــدبرا    ــــى ت ــــر حت  صــــحيحة عــــزم األم

 وقال معُن بن أوٍس الُمزين:  

ـــــار ضـــــغنه   وذي رحـــــٍم قلمـــــت أظف

 

 بحلمـــي عنـــه وهـــو لـــيس لـــه حلـــُم   

ــــه   ــــي وبين ــــان بين ــــا ك ــــه م ــــت ب  حفظ

 

ــلُم    ــارب والس ــتوي حــرب األق ــا يس  وم

ــــب جاهــــًدا    ويشــــتم عرضــــي يف المغي

 

ــــدي هــــواٌن وال شــــتُم    ــــه عن ــــيس ل  ول

ـــــامني   ـــــة س ـــــمته وصـــــل القراب  إذا س

 

ـــــم    ـــــك الســـــفاهة والُظل  قطيعتهـــــا تل

ــــأبى ويعصــــني   ــــه للنصــــف ي  وإن أدُع

 

 ويــــدُع لحكــــٍم جــــائرٍ غيــــره الحكــــُم   

 ولــــــوال تقــــــاء اهلل والــــــرحم التــــــي  

 

 رعايتهـــــــا حـــــــٌق وتعطيلهـــــــا إثـــــــٌم   

ــــــــــه   ــــــــــارقي وخطمت  إًذا لعــــــــــالُه ب

 

ــــــم  ــــــاكله وس ــــــناٍر ال يش  بوســــــم ش

ـــــت يف   ـــــا زل ـــــٍف فم ـــــه وتعط  ـــــيٍن ل  ل

 

ــــد األم    ــــى الول ــــو عل ــــه كمــــا تحن  علي

 وقـــــولي إذا أخشـــــى عليـــــه مصـــــيبًة  

 

 أال اســـلم فـــذاك الخـــال واألب العـــم   

ــــي   ــــه تريبن ــــى أشــــياَء من  وصــــبري عل

 

 وكظمي علـى كيـدي وقـد ينفـع الكظـم   

 ألســــتل منــــه الضــــغن حتــــى اســــتللته  

 

ـــه الجـــرم     وإن كـــان ذا ضـــغٍن يضـــيق ب

ــم فــأبرأت غــ  ــه توســًعا بحل  ل الصــدر من

 

 كمـــــــا ُيشـــــــفى باألدويـــــــة الكلـــــــم   

ــــه   ــــي وبين ــــار الحــــرب بين  وأطفــــأت ن

 

 فأصــبح بعــد الحــرب وهــو لنــا ســـلُم   
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من الصرف على  "أشياء"ولذا اختلف الصرفيون يف سبب منع هذه الكلمة 

 ثالثة أقوال: 

جمُع شيٍء، وزهنا أفعال، فهو  "أشياء"؛ قال: إن القول األول قول الكسائي

كفرٍد وأفراد، وبيٍت وأبيات، وأّما منعه من الصرف فهو شاذ، وذلك أنه من باب 

م، توهموا أن الهمزة التي فيه زائدٌة للتأنيث مع أهنا أصلية ال تمنع من  التوهُّ

 الصرف  

وزنه أفعاء  "أشياء"، هو قول األخفش والفراء؛ وهو: أّن والقول الثاين يف ذلك

لكن فيه حذٌف لالم؛ ألن أصله عندهما أشيئاء، أشيئاء على وزن فليس فيه قلب؛ و

أفعالء، مع أّن كلمة شيء على وزن فعل وفاعل ال ُتجمع على أفعالء يف القياس؛ 

ٌء نحو بيِّن وأبيناء، وهيِّن  ّ
ولكنه ُجمع عليه شذوًذا أو على توهم أن الُمفرد شي

من الصرف، ُثّم ُحِذفت المه  وأهوناء، وأفعالء همزته زائدٌة للتأنيث ولذا ُمنع

للتخفيف اعتباًطا، يعني من دون سبب أو قياس، ولذلك قالوا: أشياء بحذف الم 

 الكلمة وهي: الهمزة الثانية يف أشيئاء  

هو قول الخليل وسيبويه؛ قالوا: إّن أشياء وزهنا  والقول الثالث يف المسألة

ن فعالء، ُثّم حدث يف الكلمة لفعاء؛ ألن أصل الكلمة عندهم شيئاء، شيئاء على وز

قلٌب مكاين وذلك يف تقديم الم الكلمة قبل الفاء، شيئاء ُقدمت الم الكلمة وهي 

الهمزة األولى، على الفاء وهي الشين؛ فصارت أشياء على وزن لفعاء؛ فأشياء 

على ذلك اسُم جمع، على وزن فعالء وليس جمًعا؛ ألنه ليس على وزٍن من أوزان 

فهو اسم جمع كقولهم: طرفاء، واحده طرفة، وهمزته حينئٍذ همزة جمع التكسير؛ 

 تأنيث؛ ألن همزة فعالء زائدٌة للتأنيث؛ ولذا ُمنع من الصرف  
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والقول الثالث هو المختار عند الجمهور ألدلٍة منها: أّنه ليس فيه توهم وال 

شياء على شذوذ، غاية ما فيه ادعاء القلب المكاين، ومن األدلة: أن العرب جمعوا أ

أشياوات، وهذا يدل على أن الكلمة ليست جمًعا؛ ألن األصل يف الجمع أنه ال 

ُيجمع، بخالف اسم الجمع فهو ُيعامل معاملة المفرد وُيجمع، فلهذا جمعوا أشياء 

 على أشياوات  

وأيًضا يدل جمعهم أشياوات على أن الهمزة زائدة وليست أصلية كما يف قول 

واًوا؛ فهي يف ذلك نحو: طرفاء وطرفاوات وحمراء الكسائي؛ ولذا انقلبت 

 وحمراوات، فلو كانت أصليًة لبقيت يف الجمع ولم تنقلب إلى واو  

ومن األدلة أن العرب أيًضا جمعوا أشياء على أشاوى وأشايى، قالوا: أشاوى، 

وأشاوي وأشايى، وهذا كالدليل السابق يدل على أن أشياء ليست جمًعا بل اسم 

على أن همزاها زائدة ال أصلية، فأشياء وأصلها شيئاء على فعالء جمع، ويدل 

كحمراء وصحراء، وقد قالت العرب: صحراء، وصحاري، وصحارى، فُجمعت 

 أشياء مثلها، فقيل: أشاوي، وأشاوى وأشايا  

 : وخالصة االختالف يف وزن أشياء: أن يف هذه الكلمة ثالثة أقوال

 الكسائي  : أن وزهنا أفعال، وهذا قول األول

 : أن وزهنا أفعاء وهذا قول األخفشي والفراء  والثاين

 : أهنا لفعاء وهذا قول الخليلي وسيبويه  والقول الثالث

 وقد لخص ذلك ناظٌم بقوله: 

ـــــواُل  ـــــوِم أق ـــــين الق ـــــياء ب  يف وزن أش

 

 قـــــال الكســـــائي إن الـــــوزن أفعـــــاُل   

ـــي إًذا   ـــالم فه ـــذف ال ـــى بح ـــال يحي  وق

 

ـــــا ويف    القـــــولين إشـــــكاُل  أفعـــــاُء وزًن

 وســـــيبويه يقـــــول القلـــــب صـــــيرها  

 

ــالوا    ــا ق ــذا تحصــيل م ــافهم ف ــاء ف  لفع
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ُثمَّ بعد أن انتهينا من الكالم على الحاالت الخاصة للميزان الصريف التي  

، نذكر بعد ذلك حاالٍت خاصة للميزان الصريف نزيدها ذكرها المؤلف 

اصة ينبغي أن ينتبه إليها فنذكر خمس حاالٍت خ --على ما ذكره المؤلف 

الصريفُّ يف أثناء الوزن، فمن ذلك: وزن ما يتصل بالموزون مما ال يوزن، إذا اتصل 

بالموزون شيٌء مما ال يوزن، كيف نذكره يف الميزان؟ ووزن الحرف الُمبدل، 

 ووزن المعل بالنقل، ووزن الحرف المدغم، ووزن الُجمل  

موزون مما ال يوزن؛ والقاعدة يف ذلك: أن فنبدأ بالكالم على وزن ما يتصل بال

ُكل ما يتصل بالموزون مما ال يوزن، فهو ُيذكر بلفظه يف الميزان، وذلك نحو 

حروف التعريف والتأنيث والتوكيد والنسب، وحروف التثنية والجمع، ونحو: 

 الضمائر المتصلة  

قمر  : القمر، فأصله قمر، على وزن فعل، لكنومن األمثلة على ذلك قولنا

فة حرف تعريف، وعرفنا أن الحروف ال توزن؛  فة، وال الُمعرِّ اتصل به ال الُمعرِّ

فلّما اتصلت بكلمٍة موزونة؛ يعني: تقبل الوزن، وضعنا هذا الحرف بلفظه يف 

الميزان؛ فلهذا ُقلنا: القمر على وزن الفعل، ولو ُقلنا قمران؛ فنقول: وزنه فعالن؛ 

ية والحروف ال توزن؛ لكن لما اتصلت ُهنا بموزون مع أن األلف والنون حرفا تثن

ذكرناها بلفظها يف الميزان، ومن ذلك قولنا: طالب على وزن فاعل، وطالبة نقول: 

فاعلة؛ مع أن التاء فيها حرف تأنيث، وطالبان فاعالن مع أن األلف والنون حرفا 

رفا تثنية، تثنية، وطالبتان فاعلتان مع أن التاء حرف تأنيث، واأللف والنون ح

 مع أن الياء حرف نسب  
ٌّ
 فاعلي

ٌّ
 وطالبون فاعلون، وطالبات فاعالت، وطالبي

 مع أن الياء حرف نسب، وكذلك ذهبت على وزن فعلت  وكذلك
ٌ
نحوٌي فعلي

مع أن التاء حرف تأنيث، وذهبوا فعلوا مع أن الواو ضمير والضمير اسم مبني ال 

علون، ولتذهبوا لتفعلوا، مع أن يوزن، وذهب فعل، وذهبت فعلن، ويذهبون يف
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الموزون هو الفعل المضارع تذهب، واتصل به الم األمر وهو حرف يف أوله، 

واتصلت به واو الجماعة وهو ضميٌر يف آخره؛ فُذكر يف الميزان لتفعلوا؛ كذلك 

 لتذهبن لتفعلن، فهذا ما يتعلق بوزن ما يتصل بالموزون مما ال يوزن  

 الم على: للنتقل بعد ذلك إلى الك

بدل
ُ
 وزن احلرف امل

: الذي ُأبدل من غيره، فكيف نزنه؟ والقاعدة يف ذلك الحرف الُمبدل يعني

تقول: الحرف المبدل من غيره يوزن بحسب أصله، إاّل الحرف الُمبدل من حرف 

علٍة زائد فيوزن بلفظه فقط هذه الحالة، الحرف المبدل من حرف علة زائد، فإنه 

زان، فلذلك نقول: قال على وزن فعل، هل نحن وزنا قال يوزنه بلفظه يف المي

بشكلها الطارئ، أم وزناها بحسب أصلها قول؟ وزنا األصل قول فعل وزناها 

بحسب األصل؛ مع أن األلف هذه مبدلة من الواو، فما نقول: قال على وزن فال، 

هذه الواو  فنأيت هبذا الحرف الُمبدل بلفظه يف الميزان، ال؛ وإنما نزنه بحسب أصله،

وهي أصلية مفتوحة إًذا نقابلها بالعين المفتوحة على وزن فعل، كذلك باع، باع 

كما عرفنا يف باب اإلعالل واإلبدال أصلها بيع، هل نقول: الوزن فال أو فعل؟ 

نقول: الوزن فعل نزن بحسب األصل، ومن ذلك طال أصله طول، الوزن َفُعل 

وَف فوزنه فِعل، ومن ذلك دعا أصله يعني وزنا األصل، وكذلك خاَف أصله خ

؛ إًذا نزن بحسب األصل َفَعَل، ومن ذلك قيل 
َ
دعو والوزن فعَل، رمى أصله رمي

 للمجهول ثالثي، فأصله ُقِوَل، ثم بعد ذلك ُنقلت الكسرة إلى 
ٌ
هذا فعٌل مبني

القاف، وُقلبت الواو إلى الياء قيل، هذه األشياء تبينه بعد الوزن، نقول: األصل 

 زن ُفِعل، تزن األصل ُفعل ثم تبين ما حدث فيه  الو

اختار أصله اختير؛ ألنه افتعل من الخير فالعين ياء خيٌر، اختير ُثّم ُقلبت الياء 

إلى ألف، لكننا سنزن األصل، اختير على وزن افتعل، انقاد على وزن انفعل، هذه 
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سنزن األصل انفعل من قاد يقود، فالعين واو لكن الواو ُقلبت إلى ألف؛ نحن  

انقود انفعل، وأيًضا من الُمبدل الذي يوزن بحسب أصله كلمة تجاه هذه أصلها 

وجاه؛ ألهنا من الوجهة من وجه، واو جيم هاء، فاألصل وجاه، ثم قلبت الواو إلى 

تاء تجاه، فما وزن تجاه؟ نقول: فِعال ما نقول تِعال، وزنا بحسب األصل، وكذلك 

ث، َوِرَث واو راء ثاء، لكن الواو انقلبت إلى تاء يف ُتراث أصلها وراث من ورث ير

تراث، فنقول: وزن ُتراث ُفعال ما نقول: ُتعال، وكذلك يف ذئب أو إذا أبدلنا الهمزة 

إلى ياء ذئب أو ذيب الوزن واحد فِعل، نزن األصل، وكأس أو تخفيفه كاس الوزن 

اإلبدال هي فِعال من واحد َفعل، وسماء، سماء كما عرفنا من قبل يف باب العلل و

سما يسمو، فالالم واو، ثم الواو هذه ُقلبت إلى همزة، فنقول: إن الوزن َفعاٌل ليس 

 فعاٌء، وبِناء أصله بناٌي ألنه من بنى يبني، ُثّم ُقلبت الياء إلى همزة فالوزن فعاٌل  

: دينار، دينار كما ومن األمثلة على أن الُمبدل يوزن بحسب أصله قولهم

له ِدّنار، كيف عرفنا أن أصله ِدّنار، بين األصل الجمع والتصغير، ففي سنعرف أص

الجمع نقول: دنانير، هناك نونان يف الجمع، دنانير، إًذا ُهناك نوان ِدّنار، ويف 

التصغير: ُدنينير نونان، إاّل أنه من باب التخفيف ُقلبت النون األولى إلى ياء دينار، 

ّعال نزن األصل، وكذلك قيراط األصل قِّراط، فعندما نزن دينار نقول: وزنه فِ 

لقولهم: قراريط وُقريريط، ووزنه على األصل فِّعال، وقالت العرب: أراق وهراق، 

فقلبت الهمزة إلى هاء، فعندما نزن نزن األصل، فهراق أصله أراق، وأراق أصله 

 أريق، على أفعل، مثل: أكرم، لكن حدث له ما حدث يف أقام وأصلها أقوم  

ًذا فالُمبدل يوزن بحسب أصله إاّل الُمبدل من حرف علٍة زائد؛ فإنه يوزن إ

بلفظه، وهذه أمثلٌة عليه، كرسالٍة ورسائل، رسالة على وزن فِعالة إًذا فيها ألف، 

والجمع رسائل على وزن فعائل، األلف التي يف رسائل هذه هي ألف الصيغة التي 

لهمزة هذه منقلبة من األلف التي يف رسالة، يف فعائل، وأّما الهمزة التي يف رسائل، ا
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كما درسنا يف باب اإلعالل واإلبدال؛ فاأللف انقلبت إلى همزة يف الجمع، فما 

وزن رسائل؟ نقول: وزن رسائل فعائل بحسب اللف ، ال بحسب األصل، لماذا؟ 

ألن الُمبدل ُهنا مبدٌل من حرف علٍة زائد، وكذلك عجوز وعجائز؛ فعجوز: فعول، 

ائز: فعائل، مع أن هذه الهمزة يف عجائز منقلبة عن الواو، لكن ما نقول: إن وعج

عجائز وزهنا فعاول بحسب األصل؛ بل فعائل بحسب اللف ؛ ألن اإلبدال ُهنا من 

حرف علٍة زائد، وكذلك ضمير وضمائر، فعيل وفعائل، مع أن الهمزة يف ضمائر 

م ُقلبت الياء همزة، لكن يف الوزن منقلبة من الياء التي يف ضمير، واألصل ضماير، ث

 نقول: ضمائر فعائل ما نقول: فعايل بحسب األصل  

، إذا بنيناها للمجهول نقول: حوصر، فالواو التي يف حوصر وكذلك يف حاصر

هي األلف التي يف حاصر، فإذا أردنا أن نزن حوصر نقول: فوعل بحسب اللف ، 

ُمبدل ُهنا ُمبدٌل من حرف علٍة فوعل   ال بحسب األصل، لماذا؟ ألن الحرف ال

زائد، وكذلك تبادل تبنيه للمجهول تبودل، فاأللف يف تبادل انقلبت إلى واو، كيف 

نزن تبودل؟ نقول: تفوعل بحسب اللف ؛ ألن الواو مبدلٌة من ألٍف زائدة، وكذلك 

شاعر فاعل، وتصغيره شويعر، فالواو التي يف شويعر منقلبٌة من األلف التي يف 

ولكننا نزن شويعر بحسب لفظها على فويعل، وكذلك عصفور جمعها شاعر، 

عصافير، فعصفور: فعلول، ثم إن هذه الواو يف عصفور انقلبت إلى ياء يف عصافير؛ 

فنقول يف وزن عصافير: فعاليل بحسب اللف  ال بحسب األصل؛ ألن الياء منقلبٌة 

 عن حرف علٍة زائد  

ى مفاعيل، مع أن الياء يف مفاتيح منقلبة ، ومفاتيح علوكذلك مفتاح على ِمفعال

من ألف، وكذلك يف كتاب وُكتيب، فـ كتاب على فِعال، وُكتّيب على ُفعيِّل، مع أّن 

 الياء الثانية يف ُكتيِّب منقلبٌة عن ألف  

فهذا ما يتعلق بالكالم على وزن الحرف الُمبدل، لننتقل إلى حالٍة خاصٍة 
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 ُأخرى يف الوزن، وهي:  

عل بالنقل والتسكني الكالم ع
ُ
 لى وزن امل

نحن درسنا يف باب اإلعالل واإلبدال: اإلعالل بالنقل والتسكين، والقاعدة يف 

وزنه تقول: توزن الكلمة الُمعلة بالنقل والتسكين بحسب أصلها، إاّل مع الحذف، 

فتوزن بلفظها، إذا كان يف الكلمة حذف فإّن الكلمة توزن بلفظها حتى ولو كان فيها 

 الٌل بالنقل  إع

: يقوم أصله كما عرفنا: يْقُوُم، ُثّم ُنقلت الضمة من الواو إلى القاف، مثال ذلك

فهذا إعالٌل بالنقل، ما وزن يقوم؟ هل نزن اللف  يقوم على يُفعل؟ أم نزن األصل 

َيْقُوُم على َيْفُعُل؟ نزن األصل؛ فنقول: يقوم وزنه َيفُعُل، ويبيع وزنه َيْبيُِع، فماذا 

ل يف وزن يبيع؟ وزنه َيفِعُل بحسب األصل، ويخاف أصله َيخَوُف، فما وزن نقو

يخاف؟ وزنه َيْفَعُل على حسب األصل، وكذلك أقام أصله َأقَوم على وزن أْفَعَل، 

ويقيم أصله ُيْقِوُم على وزن ُيْفِعُل، ومقاٌم أصله َمقَوٌم على وزن مفعٌل، ومبيٌت 

 ن بحسب األصل ال بحسب اللف   أصله َمبيٌِّت على وزن َمْفِعٌل نز

أّما الكلمة الُمعلة بالنقل التي توزن بلفظها بسبب وجود حذٍف فيها فنحو: 

َمقول، مقول هذا اسم فاعل من قاله يقوله فهو مفعوٌل أصله مقووٌل على وزن 

مفعوٌل، فُحذف منه ويف هذا المحذوف مذهبان للعلماء؛ فسيبويه يرى أن 

ي حذفناه واو مفعول يعني الواو الثانية، فمفعول المحذوف واو مفعول، الذ

نحذف منها الواو تبقى الميم والفاء والعين والالم على صورة موزون على َمُفعٌل؛ 

فمقول ميم مفتوحة، وقاف مضمومة وهي العين المضمومة، وواو ساكنة وهي 

 العين الساكنة والم، إًذا مقوٌل مفعٌل  

ين مفعول، عين مفعول يعني العين وأّما األخفش فيرى أن المحذوف ع
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األولى، فالباقي حينئٍذ واو مفعول، إًذا حذفنا الواو وبقيت الواو، حذفنا عين 

الكلمة وبقيت واو مفعول، فالذي بقي حينئٍذ الميم والفاء وواو مفعول، والالم 

 فوزن مقوٌل مفوٌل بحذف العين، عند األخفش   

ال بحسب أصلها؛ فإن القاف بحسب  فانظروا أننا وزنا الكلمة بحسب لفظها

األصل ساكنة مفعوٌل مقووٌل، وأّما القاف بعد النقل فهي مضمومة مقوٌل، ويف 

 الوزن وزنا بحسب اللف ، مُفعل أو مفول  

: مهيب، وهو أيًضا اسم مفعول من هابه يهيبه فهو مفعوٌل، واألصل: ومن ذلك

هيٌب َمِفعٌل، وعند الواو مهيوٌب، فُحذف منه عند سيبويه ُحذفت الواو فهو م

 ُحذفت العين وبقيت الياء فوزنه: َمفيٌل 

: مخوف، أيًضا اسم فاعل من خافه يخافه، فاألصل مخووٌف، ُثّم ومن ذلك

ُحذفت واو مفعول عند سيبويه، فوزن مخوٌف َمفعٌل، وُحذفت العين عند األخفش 

 فوزن مخوف مفول  

ا على وزن المنقول بلفظ ألن فيه حذًفا كلمة إقامة، وأصلها  هومن األمثلة أيضًّ

كما درسنا يف باب اإلعالل واإلبدال إقوام؛ ألهنا مثل أكرم إكراًما، وأقام إقامًة، 

أصلها أقوم إقواًما، فإقامة أصلها إقوام على وزن إفعال ثم ُحذف منه وُعوض عن 

ى أن هذا المحذوف بتاٍء يف آخره، ويف المحذوف المذهبان السابقان؛ فسيبويه ير

المحذوف األلف الزائدة؛ هذه األلف الزائدة يعني الفاء والعين والالم موجودات، 

وهذه األلف الزائدة محذوفة، فلما حذفنا األلف، الواو التي قبلها وهي عين 

الكلمة انقلبت إلى ألف، فوزن إقامة حينئٍذ إفعلة، واألخفش يرى أّن المحذوف 

أّما األلف الباقية فهي ألف صيغة إفعال، عيُن الكلمة، يعني المحذوف الواو، و

 فوزن إقامة إفالة عنده  
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وكذلك استقامة مصدر استقام يستقيم استقامًة، وأصله استقوام، ألنه مثل  

استفعل يستفعل استفعااًل، واستخرج يستخرج استخراًجا، واألصل استقوم 

، فاستقامة أصلها يستقوم استقواًما، ثم ُأعل بالنقل، فقيل: استقام يستقيم استقامةً 

استقوام، فُحذف منه وُعوض عن المحذوف بالتاء يف آخره؛ فوزنه عند سيبويه 

الذي يرى أن المحذوف األلف والباقي العين، استفعلة، وعند األخفش الذي يرى 

 أن المحذوف عيُن الكلمة والباقي ألف الصيغة استفالة  

نقل، لننتقل بعد ذلك إلى حالٍة فهذا ما يتعلق بوزن الكلمة التي فيها إعالٌل بال

خاصٍة ُأخرى بالميزان الصريف وهي: وزن الحرف الُمدغم   كيف نزن الحرف 

الُمدغم؟ والقاعدة يف ذلك تقول: يوزن الحرف الُمدغم بحسب أصله، بحسب 

األصل إال إذا كان زائًدا بتكريره من أصٍل أو مع حذٍف أو زيادة فيوزن بلفظه، إًذا 

وزن بحسب أصله ال بحسب لفظه، إاّل أنه يوزن بحسب لفظه يف الحرف المدغم ي

 حالتين: 

إذا كان زائًدا من تكرار حرف أصلي، أو إذا كان هذا اإلدغام مع حذف أو 

 زيادة، يعني موجود يف الكلمة مع اإلدغام حذٌف أو زيادة، فإنه يوزن حينئٍذ بلفظه  

  من أمثلة ذلك:
ٌ
واألفعال الثالثية كما درسنا يف عّد، الفعل عدَّ هذا فعٌل ثالثي

أبنية الفعل الثالثي ثالثة: َفَعَل وَفِعَل وَفُعَل، ليس فيها َفْعَل، فلهذا ال يمكن أن 

نقول: إن عّد على وزن َفْعَل، بل نزنه بحسب أصله؛ ألن أصله عدد؛ ُثّم أدغمت 

ْعَل الدال يف الدال، واإلدغام يوجب تسكين األول فصار عّد، فال نقول: وزن فَ 

 بحسب اللف ؛ بل وزنه َفَعَل بحسب األصل عَدَد  

يعدُّ أصله َيْعُدُد؛ لكن لما أدغمنا الدال يف الدال، أوجب اإلدغام أن  وكذلك

، فكيف  ُتسكن الدال األولى؛ فنُقلت ضمة الدال األولى إلى العين فصارت يعدُّ

ه َضلَِل، نزن؟ نزن بحسب األصل، يعُدد على وزن يفعل، ومثل ذلك ضل، وأصل
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نقول: وزنه فِعل، ومن ذلك يضُل وأصله يْضَلُل، وزنه َيْفعُل بحسب أصله، ومن 

 ووزهنما َفِعَل نزن بحسب األصل، ومن ذلك 
َّ
 ويجوز فيه اإلدغام عي

َ
ذلك عيي

َّ والوزن َفِعل يف الجميع، ومن ذلك: عادٌّ اسم فاعل من عد 
 ويجوز إدغامه حي

َ
حيِي

، أصله عادِ  ٌد فاِعٌل لكن ُأدغمت الدال يف الدال، فكيف نزنه؟ نزنه يعد فهو عادٌّ

بحسب أصله فاعٌل، وفارٌّ من فر يفر فهو فارٌّ اسم فاعل أصله فارٌر فاعٌل، فنزنه 

 بحسب أصله على فاعل  

: جمع كف على أكٌف، أصله أكفٌف قبل ومن األمثلة على وزن الُمدغم

وأكلٌب، إال أن أكلٌب ليس فيها  اإلدغام فوزنه أفعل؛ ألن َكٌف وأكفٌّ مثل كلٌب 

 إدغام، وأكفٌّ فيها إدغام، فنزنه بحسب أصله أكفف على أفعلز 

جمع ِسنان على أسنة، فسنان كسالح، كالهما ُيجمع على أفعلة،  ومن ذلك

فكما قيل يف سالح أسلحة، قلنا يف ِسنان أِسنة وأصله أسننة، مثل: أسلحة، كيف 

 ة على وزن أفعلة  نزن أسنة؟ نزنه بحسب أصله أسنن

، أصله ُمستحبٌب فوزنه مستفعٌل، مثل مستخرٌج ومن ذلك : ُمستحبٌّ

ومستغفٌر، لكن لوجود حرفين من جنٍس واحد حدث اإلدغام، واإلدغام سّكن 

، فنزنه بحسب أصله ُمستحبٌب مستفعٌل    األول مستحبٌّ

 خرب، وهو ومن ذلك قولهم
َّ
، فهؤالء مبتدأ، وضاربي

َّ
جمع : هؤالء ضاربي

مذكٍر سالم جمع ضارب، ومرفوع بالواو؛ ألنه خرب والخرب مرفوع، واألصل فيه 

ضاربون ُثّم ُأضيف إلى ياء المتكلم فُحذفت النون من أجل إضافة، فصارت 

الكلمة ضاربوي، فاجتمعت الواو والياء؛ فُقلبت الواو ياًء وُأدغمت يف الياء 

؛ فكيف ن
َّ
؟ نزهنا بحسب للضابط السابق، فقالت العرب: ضاربي

َّ
زن ضاربي

 أصلها، فنقول: على وزن فاعلوي، نظًرا لضاربوي األصل  
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وأّما الُمدغم الذي يوزن بحسب لفظه؛ ألنه ُمكرر من أصل، يعني ألنه زيادٌة  

مكررة من أصل، فنحو عّلم نقول: فّعَل؛ ألن الالم ُهنا الزائدة مكررة من أصل، أو 

األصلية كما نعرف هي: الحاء، والميم، احَمر على وزن افعَل مع أن الحروف 

 والراء، لكن ُكررت الراء فقيل: احمر على وزن افعل، والوزن بحسب اللف   

أو تكسر الحروف األصلية الكاف والسين والراء، السين هنا تكررت بتكرير 

حرف أصلي، فنزهنا بلفظها؛ فنقول: تكسل على تفّعل وكذلك اطمأن من طمأن، 

، فنزهنا بلفظها على افعلَل  ثم زدنا نوًنا بت  كرير حرٍف أصلي اطمأنَّ

ُعّد وهو فعل أمر وليس فعاًل ماضًيا مبنًيا للمجهول؛ ألن الفعل  ومن ذلك

الماضي للمجهول ُعدَّ نقول: على وزن ُفعل وأصله ُعِدَد كما سبق شرحه من قبل، 

ثل َكَتَب، والُمضارع أما ُعد فعل األمر فأصله اعُدْد، مثل اكُتْب، يعني أصله َعَدَد م

 َيُعد أصله َيعُدد مثل َيكُتب واألمر اعُدد مثل اكُتب  

ُثمَّ ُحذفت الهمزة؛ ألّن العين تحركت بالضم بسبب اإلدغام فاسُتغني عن 

همزة الوصل فُحذفت؛ ألن همزة الوصل إنما يؤتى هبا للنطق بالساكن من بداية 

ام استغنينا عن همزة الوصل الكلمة، فلما تحركت العين بالضمة بسبب اإلدغ

 فحذفناها؛ إًذا الكلمة فيها حذف مع اإلدغام؛ فنزن الكلمة بحسب لفظها  

 ، فنقول: ُعدَّ على وزن ُفْعَل، وكذلك فَِر وهو فعل أمر، أصله افرر، من فّر يفرُّ

فلما حدث اإلدغام انتقلت الكسرة من الراء إلى الفاء فتحركت الفاء، فاستغنينا عن 

وصل فحذفناها، فلما حدث يف الكلمة حذٌف وزناها بحسب لفظها فقلنا: همزة ال

 فِرَّ على وزن فِْعَل  

: تدارك واّدارك، تدارك هذا فعٌل فاؤه دال من درك، ثم زيد ومن ذلك قولهم

التاء قبله فوزنه تفاعل، ويجوز أن ندغم التاء يف الدال؛ فنقول: اّدارك، فإذا أدغمنا 
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رف المدغم أوله ساكن، فيجب أن نأيت قبلها هبمزة وصل التاء يف الدال، والح

ارك؟ هل نزنه بوزن  للتمكن من البدء بالساكن؛ فنقول: اّدارك، طيب كيف نزن ادَّ

أصله تدارك تفاعل؟ ال؛ نزنه بحسب لفظه، نقول: وزنه اتفاعل، لماذا؟ ألن هذا 

 اإلدغام مع زيادة همزة  

إزّين، فتزين: تفعل، وازّين نقول يف  تزّين، يجوز فيه أن ندغم فنقول: وكذلك

وزنه: اتفعَل، فنزن بحسب اللف ، اتفَعل، وال نزن بحسب األصل َتفّعل، لماذا؟ 

 لوجود الزيادة مع اإلدغام  

 ُثم ننتقل إلى المسألة الخاصة األخيرة وهي: 

ل 
َ
م

ُ
 وزن اجل

يوضع والقاعدة يف ذلك: أّن الُجمل توزن كما توزن المفردات، وما ال يوزن 

بلفظه، فلو أردت أن تزن قولك: ال تلعب، تقول: وزنه ال تفعل، فوزنت تلعب بأهنا 

تقبل الصرف، فوزنت تلعب على وزن تفعل ألهنا تقبل الصرف، وأما ال النهاية 

 ألهنا حرف وضعتها بلفظها يف الميزان  

وقولك: الولد نائم، نقول يف وزنه: الفعل فاِعل، ومن ذلك: العادل حكم 

حق، تقول: الفاعل فعل بالفعل، فحرف الجر الباء وضعناها بلفظها، ومن ذلك بال

أوضح المسالك يف اسم الكتاب؛ ألن أصله هذا أوضح المسالك، ثم حذفنا 

المبتدأ فقلنا: أوضح المسالك، ووزن أوضح المسالك أفعل المفاعل، ومن ذلك 

عهود، عرفنا أن ِف وزهنا كتاب التوحيد وزنه فِعال التفعيل، ومن ذلك قولنا: ِف بال

ِع، بالعهود: بالفعول، نجمع لك فنقول: ِف بالعهود، ِع بالفعول، ومن ذلك سافر 

 محموٌد إلى العراق وزنه: فاعل مفعوٌل إلى الِفعال  

فهذا ما أردت شرحه يف هذا الدرس، وبذلك نكون بحمد اهلل قد انتهينا من 
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 الكالم على الميزان الصريف  

اهلل تعالى يف الدرس القادم فإلى ذلكم الحين، أستودعكم اهلل، أنتظركم بإذن  

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  
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 الرابعالدرس 
  

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

ا بعد:   وأصحابه أجمعين؛ أمَّ

يف الدرس الرابع من دروس السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حّياكم اهلل 

 -عليه رحمة اهلل-للشيخ أحمد الحمالوي  ]شذا الَعرف يف فِن الصرف[شرح 

ونحن يف الرابع عشر من شهر ربيٍع اآلخر من سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف، 

 وهذا الدرس أبثُه من بيتي يف مدينة الرياض حفظها اهلل باألمِن واإليمان 

كنا قد انتهينا من الكالم على الميزان الصريف ويف هذا  نحن يف الدرس الماضي

الدرس الرابع سيكون الكالم على تقسيم من تقسيمات الفعل وهو تقسيم الفعل 

إلى ماض ومضارع وأمر، وذلك أن المؤلف بعد أن انتهى من المقدمات الصرفية 

 بدأ بالباب األول وهو يف صرف األفعال 

  يف الفعل الباب األول:: --وقال 

وقد عرفنا من كالم المؤلف يف المقدمة أنه رتب كتابه على مقدمات صرفية 

فيها الكالم على تعريف الصرف وبعض مبادئه، ثم الكالم على الميزان الصريف، 

 ثم ذكر ثالثة أبواب:
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فالباب األول يف الفعل وهذا الذي بدأنا به ويعني األحكام الصرفية الخاصة  

 باألفعال  

بعد ذلك الباب الثاين يف االسم أي األحكام الصرفية الخاصة  وسيأيت

 باألسماء 

والباب الثالث يف أحكام مشرتكة أي يف األحكام الصرفية المشرتكة بين 

 األفعال واألسماء 

  وفيه عّدة تقاسيم: -–قال 

أي أن الفعل صرفًيا ينقسم عدة تقاسيم باعتبارات مختلفة، أي بالنسبة إلى 

مختلفة أي من حيثيات مختلفة، فسنقسم الفعل صرفًيا إلى: ماٍض ومضارِع  وجوه

وأمر، وإلى صحيح ومعتل، وإلى جامد ومشتق ومتصرف وإلى مجرد ومزيد 

 وهكذا 

ل: إلى بالتقسيم األول، وقال:  --فبدأ المؤلف  التقسيم األوَّ

  ماٍض ومضارع وأمر

ومضارع وأمر وهذا التقسيم هو  فهذا هو التقسيم األول للفعل إلى ماضٍ  

تقسيم للفعل بحسب الصيغة، وهذا هو الصحيح أن تقسيم الفعل إلى ماٍض 

 ومضارع وأمر هو بحسب الصيغة ال بحسب الزمان 

قال أبو حيان يف التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل: وهذه القسمة 

 يغ ثالثة أقسام:بالنظر إلى الصيغ ال بالنظر إلى الزمان، فالفعل بحسب الص

 : ما كان على صيغة َفَعَل ونحوها ويسمى الفعل الماضي األول
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 : ما كان على صيغة َيْفَعل ونحوها ويسمى الفعل المضارع والثاين

 : ما كان على صيغة اْفَعل ونحوها ويسمى فعل األمر والثالث

ماضي ولهذا يعرب سيبويه وكثير من المتقدمين هبذه التعبيرات، ويعربون عن ال

بَفَعَل وعن المضارع بيفَعل وهكذا فيقولون هذا يجوز يف يفعل وهذا يجوز يف فعل 

 وهكذا 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لف  أحداث  قال سيبويه يف أول باب من كتابه:

 األسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع 

 وقوله عن الفعل أمثلة: أي أبنية 

بأهنا أبنية مختلفة، ثم ذكر األزمنة األصلية لكل نوع من أنواع  فعالعرف األ

األفعال وجعل أنواع األفعال شيًئا وبيان أزماهنا شيًئا آخر، حتى المتأخرون يعربون 

 بنحو ذلك، كما قال ابن مالك يف ألفيته:

 ـا فــَعـــْن َتـنـكـيــرِِه ال ُيـــْعـــَزُل َوْصــًفــ     وإْن ُيــَشــابِـــِه الــُمــَضـــاُف َيــْفـــَعـــُل    

 َيــْفـــَعـــُل  الفعل المضارع  وهو يريد ب

وقد ثبت هذا التقسيم عند كثيرين من المتأخرين وأكثر المعاصرين وظنوا ان 

هذا التقسيم بحسب الزمان وابتنى على ذلك خلل واضطراب كبير يف فهم مسائل 

سم الفعل إلى ماٍض ومضارٍع وأمٍر باعتبار الزمان بنوا متعلقة هبذا الباب؛ ألن من ق

على ذلك أشياء كثيرة مخالفة لواقع اللغة ولواقع كالم أهل اللغة، فمن ذلك أهنم 

 عرفوا الفعل الماضي: بما دل على حدث يف الماضي 

 : بما دل على حدث يف الحال أو االستقبال وعرفوا الفعل المضارع
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 ا دل على طلب حدث يف االستقبال بأنه موعرفوا فعل األمر  

 ومن ذلك:ويف هذا التعريف بحسب الزمان خلل وإخالل من عدة أمور، 

: لو كان التقسيم بحسب الزمان لقيل، أو لكان هناك فعل للماضي وفعل األول

 للحال وفعل للمستقبل بحسب تقسيم الزمان 

ن ال فعل لها أنه لو كان التقسيم بحسب الزمان؛ لبقيت أزما ومن هذا الخلل

 كالزمان المستمر، وكذلك الحال المستمر إلى المستقبل 

أنه لو كان التقسيم بحسب الزمان؛ لكان لكل فعل زمان  ومن هذا الخلل

خاص به، والواقع اللغوي أن الفعل الماضي قد يأيت للمستقبل وأن الفعل 

 المضارع قد يأيت للماضي 

الزمان؛ لقالوا يف أسماء هذه انه لو كان التقسيم بحسب  ومن هذا الخلل

األفعال: فعل ماٍض وفعل حاٍل ومستقبل وفعل مستقبل، فصارت أسماء أنواع 

 األفعال مرتبطة بالزمان؛ ولكنهم لم يفعلوا وقالوا، ماٍض ثم قالوا مضارع وأمر 

أن الصيغ ثابتة فتصلح ليكون التقسيم بناًء عليها وأما الزمان  ومن هذا الخلل

والذي يدل عليه المعنى يف قرائنه وسياقاته، نعم يكون للصيغة  فمختلف ومتعدد

زمان يكثر فيها أو يغلب عليها؛ ولكن الصيغة ال تقتضيه؛ ولذا من قال من 

النحويون أن َفَعل لماضي ويفعل للحال أو للمستقبل زماهنما األصلي أي يف 

 األكثر ال أن التقسيم كان بناًء على الزمان 

: أن هذه التعريفات للفعل الماضي والمضارع واألمر ادًساومن الخلل أيًضا س

غير حاصرة وال مانعة ومعلوم أنه من شروط التعريف أن يكون حاصًرا، مانًعا، 

فيكون حاصًرا؛ إلخراج المعرف، فال يخرج منها شيء، ويكون مانًعا فال يدخل يف 
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تعريفات إلى المعرف شيء من أفراد غيره، ولهذا تجدهم قد يحتاجوا بعد هذه ال

أن يذكروا العالمات المميزة لكل نوع من هذه األنواع، ثم تجد أن هذه العالمات 

 المميزة أفضل لبيان النوع من هذه التعريفات 

بأنه ما دل على حدث يف الماضي يدخل فيه أشياء  فتعريف الفعل الماضي

ه ليست من الفعل الماضي كقولهم: لم يذهب زيد باألمس، فيذهب هنا زمان

 الماضي، األمس، مع أنه مضارع 

 : شتان ما بينكما، أي افرتق ما بينكما، مع أن شتان اسم ال فعل وقولهم

 : تعلمك باألمس يفيدك اليوم، مع أن تعلمك اسم ال فعل ونقول

: كنت عند زيد باألمس وصرت أقول له كذا ويقول لي كذا، ونقول يف الكالم

أن زماهنما المضي، فيدخالن يف تعريف ما فأقول ويقول هنا فعالن مضارعان، مع 

 دل على حدث يف الماضي وليس بفعلين ماضيين 

بأنه ما دل على حدث يف حال أو استقبال يدخل فيه  وتعريفهم للفعل المضارع

ما ليس بفعل مضارع، كقولنا: إن زرتني أكرمك، أي إن  زرتني يف المستقبل، مع 

 أن زار ماٍض ال مضارع 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ يئ: -تعالى–قوله  ومن ذلك

، فرتك فعل ماٍض ومع ذلك زمانه االستقبال؛ ألنه يقول: [9]النساء:ىئ چ چ

 من بعدهم 

، أي يوم القيامة، أي [1]النحل:ىئ ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ يئ: -تعالى–وقال 

 سيأيت 
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 : أنا ضارب زيًدا اآلن أو غًدا، مع أن ضارب اسم ال فعل ومن ذلك قولنا 

يدك غًدا، فالتعلم واقع يف اليوم أي يف الحال، ومع ونقول: تعلمك اليوم يف

ذلك ليس بفعل مضارع بل هو اسم؛ ألنه مصدر ونقول أف منك أي اتضجر، مع 

 أن أٍف اسم ال فعل 

لفعل األمر بأنه ما دل على طلب حدث يف المستقبل فيدخل فيه  وأما تعريفهم

بل، مع إنه اسم نحو قولنا: صه، بمعنى اسكت، ويدل على طلب حدث يف المستق

 ال فعل 

: فهًما للدرس، فنطلب منك أن تفهم الدرس، مع أن فهًما اسم ال فعل  ونقول

وأقول: لتذهب، فأطلب منك أن تفعل الذهاب يف المستقبل، فدخل يف التعريف، 

 مع أنه مضارع ال أمر 

إًذا فهذه التعريفات ليست بحاصرة وال مانعة، ويحتاجون إلى تكلف الجواب 

 ذلك بأنه خروج عن األصل عن كل 

 الذي أحدثه جعلهم هذا التقسيم بناًء على الزمان  ومن هذا الخلل

: أنه خالف ما يذكره النحويون وأهل اللغة يف كتبهم كثيًرا من أن الفعل سابًعا

قد تختلف صيغته عن زمانه، فالماضي قد يكون ماضًيا يف الزمان دون الصيغة، 

 ون الزمان؛ إًذا فال ارتباط بين الصيغة والزمان وقد يكون ماضًيا يف الصيغة د

: أن النحويين جوزوا عطف الفعل على الفعل بشرط االتفاق يف ومن ذلك

الزمن، فجوزوا: ذهبت إلى زيد ورجعت، فذهب ورجع فعالن متفقان صيغة 

ومعنى، أي زماًنا ويجوز أن نقول: ذهبت إلى زيد ولم أرجع؛ ألن ذهب وأرجع 

الزمان وهو الماضي وإن اختلفا يف الصيغة، وال يجوز أن تقول: هنا متفقان يف 
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ذهبت إلى زيد وأرجع؛ ألن ذهب فعل ماٍض صيغة ومعنى، أي زماًنا وأرجع هنا 

فعل مضارع، ليس زمانه المضي، فمن الواضح أن النحويين يفرقون بين الصيغة 

 وبين الزمان 

يذكرون أن الفعل الماضي : أنه خالف فعل النحويين إذ ومن هذا الخلل ثامنًا

والفعل المضارع لهما أزمنة مختلفة، وقد يكونان يف الماضي ويف الحال ويف 

االستقبال ويف الزمن المستمر ولهم يف ذلك كالم وتفصيل طويل يف كتبهم وسيأيت 

  -إن شاء اهلل–شيء من ذلك 

يسير وبعد ذلك كله أقول ظنًا لعل سبب هذا اللبس وابتدائه كان من محاولة ت

هذا التقسيم، تيسيره على المبتدئين أو الصغار أو لغير المتخصصين، ثم تنوقل بعد 

ذلك وانتشر، والتيسير غير المنضبط  يسبب أخطاًء كثيرة يف العلوم، فلهذا فإن 

التيسير مطلوب خاصة للصغار والمبتدئين وغير المتخصصين؛ ولكن يجب أن 

 يكون مضبوطا بضوابط علمية منها:

يؤدي إلى فهم خاطئ؛ ولذلك نقل بعض المحدثين اللغويين العرب بأن أن ال 

تقسيمهم هذا للفعل إلى ماٍض ومضارع وأمر بحسب الزمان مخالف لواقع اللغة؛ 

ألننا نجد أن الفعل الماضي قد يكون يف غير الماضي والفعل المضارع قد يكون 

 يف غير الحال واالستقبال وهكذا 

تقسيم الفعل إلى ماٍض ومضارع وأمر بحسب  فإذا عرفنا من كل ذلك أن

الصيغة عرفنا التعريفات الصحيحة ألقسام الفعل، وعرفنا أيًضا بعد ذلك: أقسام 

الزمان، وأقسامه على حسب ما يدل عليه المعنى بقرائنه ومعانيه وسياقاته، والنوع 

 األول من الزمان:

نقضى وانتهى نحو: هو الزمان المنقطع والمراد به هو: الزمان الذي ذهب وا
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سافرت ثم رجعت، فالسفر قد انقضى زمانه وانتهى، وتقول: ذهبت أمس  

 فالذهاب حدث يف األمس وانتهى 

: الحال، والمراد بالحال: هو زمن التكلم عندما يكون الفعل والزمن الثاين هو

وزمان التكلم واحًدا فإن الفعل واقع يف الحال، ومن ذلك أفعال العقود الدالة على 

إنشاء األفعال، كقولك: زوجتك تقول إلنسان  طلب منك ابنتك أو اختك أو نحو 

ذلك وأنت الولي فيقول زوجتك، فقد أخربته بحدوث هذا الفعل منك يف زمن 

نطقك هبذه الكلمة؛ إًذا فالفعل فعلك وهو التزويج حدث يف نفس وقت التكلم، 

ا فقلت: بعتك، فالبيع قد وزمان الفعل هو الحال، أو لمن أراد أن يشرتي منك شيئً 

 حدث يف زمن التكلم 

: المستقبل، أو االستقبال وهو الزمان الذي بعد التكلم، والزمن الثالث هو

كقولك: سأسافر أي بعد زمن التكلم، قد يكون بعده مباشرة أو بعده بمدة قليلة أو 

وال يعني  كثيرة، ومن المفهوم أن الفعل إذا كان يف المستقبل مثاًل، فال يشرتط فيه

أن يكون يف المستقبل كله وإنما يكون يف شيء من المستقبل كالسفر قد يحدث يف 

يوم أو ساعات أو أياٍم يف الزمن المستقبل وال يكون يف كل المستقبل وتقول: إن 

زرتني أكرمك، فالفعل زار هنا زمانه االستقبال وإن كان صيغته صيغة الفعل 

 الماضي كما سبق 

: الزمن المستمر، والزمن المستمر يكون على نوعين إما أن ووالزمن الرابع ه

يكون مستمًرا يف كل األزمان أي يف الماضي والحال واالستقبال كقولنا: كان اهلل 

رحيًما، فاتصاف اهلل بالرحمة يف كل األزمان، يف الماضي والحال واالستقبال، 

ل األزمنة، فإن قيل وكقولنا: اإلسالم يحف  الحقوق، فحف  اإلسالم للحقوق يف ك

 لماذا عرب هنا بالمضارع وعرب هنا بالماضي؟
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 هذه أغراض تدرس يف البالغة وأما الزمان فهو الزمان المستمر 

وقد يكون الزمان المستمر مستمًرا يف الحال؛ وقت التكلم، واالستقبال فيما 

ى بعد كقولك ألناس تريد أن تسمر معهم: نسمر مًعا إلى الفجر أي من اآلن إل

الفجر أو كقول أستاذ لطالبه: أشرح لكم هذا الدرس، أي سأشرحه من اآلن 

 وكذلك يف شيء من المستقبل 

 إًذا فالزمان إما أن يكون ماضًيا منقطًعا أو حااًل أو مستقباًل أو مستمًرا 

ينقسم الفعل إلى ماٍض، إذ يقول:  -–ثم نعود بعد ذلك مع المؤلف 

 ومضارع، وأمر.

على حدوث شيء قبل زمن التكلم، نحو قام، وقعد، وأكل،  فالماضي: ما دل

  وشرب

ف الفعل الماضي بحسب الزمان والصواب أن يعرفه بحسب  فالمؤلف هنا عرَّ

 الصيغة فيقول: الفعل الماضي ما كان على صيغة فعل ونحوها 

وسبق لنا يف الصرف الصغير وشرحه أن ذكرنا أبنية الفعل الماضي وهي تسعة 

يغة وزًنا  أربعة للمجرد وهي: َفَعَل وَفِعل  وَفُعَل للثالثي وَفْعَلَل عشر بناًء ص

 للرباعي المجرد 

وخمسة عشر بناًء للفعل الماضي المزيد، فكل فعل على بناء من هذه األبنية 

 فإنه فعل ماٍض 

مثَّل للفعل الماضي بأربعة أمثلة وكلها كما نرى  -–والمؤلف هنا 

لو أنه نوع يف األمثلة بين الثالثي والرباعي والخماسي ثالثية وكان من المستحسن 
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والسداسي، بين المتصرف والجامد وهكذا، فيمثل: بذهب ودحرج وانطلق  

واستغفر وهكذا؛ لكان أفضل األمر يف ذلك سهل وألن التعريف الذي ذكره 

المؤلف غير حاصل وال مانع احتاج إلى أن يذكر العالمات التي تميز الفعل 

-غيره، فهي من ناحية أدق وأيًضا هي أسهل على الطالب، فقال  الماضي عن

- : وعالمته أن يقبل تاء الفاعل، نحو قرأُت. وتاَء التأنيث الساكنة، نحو

  َقَرأْت ِهنْد

وشرح هذه العالمات موضعه يف علم النحو، فال نتوسع يف ذلك، فقبول تاء 

اد الفعل الماضي، بجميع الفاعل وتاء التأنيث الساكنة عالمة خاصة بجميع أفر

 صيغه؛ ولهذا فهي أحسن من تعريف المؤلف يف ضبط الفعل الماضي واكتشافه 

والمؤلف كما نرى لم يذكر ولم يتكلم على زمان الفعل الماضي؛ فلهذا نذكر 

 ذلك فنقول:

للفعل الماضي أربعة أزمنة، أي يأيت يف كل األزمان ويكون يف الماضي 

يه واألكثر نحو: سافرت ثم رجعت، وزرته باألمس المنقطع وهذا هو األصل ف

  [123]آل عمران:ىئ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ يئوكقوله تعالى: 

: الحال: وهذا يكون يف الفعل الماضي اإلنشائي أي الذي تنشئ والزمن الثاين

به الفعل وهي يف أفعال العقود كقولك: زوجتك أي أين يف زمن التكلم قبلت 

 يف زمن تكلمي قبلت شراءك  بتزويجك من موليتي أو بعتك أي

: هو المستقبل ويكون للفعل الماضي متى ما كان زمانه والزمن الثالث

 االستقبال وله مواضع:

 فمن مواضع الفعل الماضي الواقع يف االستقبال:
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الفعل الماضي الدال على الطلب نحو: غفر اهلل لك، ورحمك اهلل، فهذا دعاء، 

أطلب من اهلل أن يغفر لك، فأنت ال تخرب عن فمعناه: ليغفر اهلل لك، أي أدعو و

 حدوث شيء يف الماضي، وإنما تطلب فيكون زمانه االستقبال 

ومن ذلك الفعل الماضي الدال على وعد، فالفعل الماضي الدال على وعد 

 ڎ يئيكون زمانه االستقبال؛ ألن الوعد يكون يف االستقبال، كقوله تعالى: 

إياه يف المستقبل أي سنعطيك  ، أي أعطيناك[1]الكوثر:ىئ ڈ ڈ ڎ

 إياه 

 ،أي ستشرق بنور رهبا [69]الزمر:ىئ ڤ ڤ ڤ ٹ يئوكقوله تعالى:  

ومن ذلك: الماضي المعطوف على فعل يف المستقبل، فإنه يكون مثل 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ يئالمعطوف عليه، كقوله سبحانه وتعالى: 

الزمان وهو  ، فالفعل فزع معطوف على ينفخ، فيكون مثله يف[87]النمل:ىئ

 االستقبال والمعنى: ويوم ينفخ يف الصور فيفزع من يف السماوات 

، فالفعل [98]هود:ىئ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئوكقوله تعالى: 

أورد معطوف على يقدم فهو مثله يف الزمان أي يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم يوم 

 القيامة النار 

إذا أهنا ظرف لما يستقبل من االستقبال كإذا الظرفية ولهذا نقول يف  :ومن ذلك

الزمان كقولنا: آتيك إذا طلعت الشمس أي آتيك يف زمن مستقبل وهو إذا طلعت 

 الشمس أي إذا تطلع الشمس 

: الفعل الماضي بعد إن الشرطية، كقولنا: إن زرتني أكرمك أي إن ومن ذلك

 زرتني يف المستقبل 
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أخربت بالفعل  : عند اإلخبار بفعل ماٍض عن فعل مستقبل إذاومن ذلك 

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ يئالماضي عن أي فعل سيقع يف المستقبل كقوله تعالى: 

، أي أتى يوم القيامة الذي فيه حسابكم وجزاؤكم، أي سيأيت فال تستعجلوه وهذا ىئ

يدرس يف البالغة ويقولون عرب بالفعل الماضي الذي يكثر استعماله يف الماضي 

 الغة يف تأكيده وتحقيقه المنقطع داللة على تحقق الفعل، أي المب

، [44]األعراف: ىئ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئومن ذلك قوله تعالى: 

 أي سينادي  

 ىئ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئومن ذلك قوله تعالى: 

 ، أي سيقوا يوم القيامة أي سيساقون [73]الزمر:

وقد يكون زمان الفعل الماضي هو الزمان المستمر كقولنا: كان اهلل رحيًما 

  وحف  اإلسالم الحقوق

وقد يحتمل الفعل الماضي أكثر من زمان بحسب المعنى وسياقاته وقرائنه، 

وقد يحتمل الماضي واالستقبال ومن مواضع ذلك: إذا وقع الفعل الماضي بعد ما 

يدل على السواء كقولهم: سواء علي أقمت أم قعدت أي قعودك وقيامك 

والقعود ربما وقع يف متساويان عندي يف الماضي والحال واالستقبال، مع أن القيام 

الماضي فقلت ذلك أو تريد أن قيامه وقعوده لو فعلهما يف المستقبل فهما سواء 

عندك، فيمكن أن تستعمل ذلك سواء كان الزمان يف الماضي أو كان يف االستقبال 

أو أنك أردت أن تخرب لمطلق ذلك مهما كان الزمان، فلهذا ممكن أن نعرب باالسم 

 : عن الفعل هنا، فنقول

 قيامك وقعودك 
ّ
 سواء علي
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وكذلك: الفعل الماضي بعد التحضيض؛ أدوات التحضيض  كهال، فإذا قلت: 

هال اجتهدت فهذه العبارة تحتمل معنيين، وإن أردت بذلك الماضي فهو توبيخ، 

أي أنك توبخه على شيء حدث يف الماضي، هال اجتهدت يف الماضي فلم يقع ما 

 وقع اآلن 

ك المستقبل فهو أمر، وإذا قلت ألحد: هال اجتهدت تعني وأما إذا أردت بذل

 افعل ذلك يف المستقبل فهو أمر له باالجتهاد 

وكذلك الفعل الماضي بعد كلمة كلما فقد تكون للماضي وقد يكون زمان 

، هذا يف [44]المؤمنون: ىئ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ يئالمستقبل، ففي قوله تعالى: 

 الماضي 

، هذا يف [56]النساء:ىئ گ گ گ ک يئويف قوله تعالى:

المستقبل، أي كلما نضجت جلودهم من العذاب يف االخرة بعد يوم القيامة أي 

كلما تنضج؛ إًذا فالفعالن جاء ونضج وقع بعد كلما مرة زمانه الماضي ومرة زمانه 

 المستقبل 

: الماضي يف صلة الموصول قد يكون زمانه الماضي وقد يكون زمانه وكذلك

 ېئ يئلت: جاء الذي قال الحق أي يف الماضي، وقوله تعالى: االستقبال، فإذا ق

 ، أي قال لهم الناس فيما مضى، فهذا كله ماٍض [173]آل عمران:ىئ ىئ ېئ ېئ

 ىئ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئوأما يف قوله تعالى: 

، هذا استقبال، أي إال الذين يتوبون يف المستقبل قبل أن تقدروا [34]المائدة:

 الزمان المستقبل، ويمكن أن نقول: عليهم فعرب بتابوا وأراد 

يعجبني الذي اكتشف دواء كرونا، مع أنه ما اكتشف، فنستعمل الفعل الماضي 
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 ونريد به زمان االستقبال  

 ثم ننتقل إلى المؤلف ليذكر القسم الثاين من أقسام الفعل، فيقول:

والمضارع: ما دلَّ على حدوث شيء ىف زمن التكّلم أو بعده، نحو يقرأ 

  )ويكت

ف الفعل المضارع أيًضا بحسب الزمان والصحيح أن يعرفه بحسب  فعرَّ

 الصيغة فيقول: 

 الفعل المضارع هو الذي يكون على صيغة يفعل ونحوها 

وقد درسنا يف أبنية األفعال يف الصرف الصغير وسيأيت ذلك بالتفصيل يف كالمنا 

الماضي، أي على تقسيم الفعل إلى متصرف وجامد كيفية صياغة المضارع من 

األبنية التي يأيت عليها المضارع وإيجاز ذلك أن المضارع يكون بصيغة الماضي 

مزيًدا عليها حرف مضارعة يف أولها، فنزيد حرف مضارعة قبل الماضي فينقلب 

 إلى مضارع 

وحرف المضارعة يكون مفتوًحا يف الثالثي والخماسي والسداسي نحو: 

وذهب يذهب، وكذلك: انطلق نقول: ينطلق  َكَتَب، فنقول: َيْكُتب ونزل ينزل

واستخرج يستخرج، فحرف المضارعة يف الثالثي والخماسي والسداسي مفتوح 

أي يف كل األفعال إال الرباعي، فإن حرف المضارعة يكون فيه مضموًما نحو 

 دحرج نقول: يدحرج  وأكرم يكرم وزلزل يزلزل  

أن كلمة  المضارع ال عالقة  ونلح  هنا: أهنم سموا هذا الفعل بالمضارع، مع

لها بزمان الفعل المضارع وهو الحال واالستقبال؛ ألن التقسيم ليس بناًء على 

الزمان، ومعنى المضارع هو المضارع لألسماء أي المشاهبة، ومشاهبة الفعل 
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 المضارع لألسماء من وجوه مذكورة يف النحو 

 زمان الفعل المضارع فقال: -–ثم ذكر المؤلف 

  .الح للحال واالستقبالفهو ص

وقول المؤلف للحال واالستقبال هذا بيان للزمان األصلي للفعل المضارع، 

فأكثر األفعال المضارعة إما أن تكون يف الحال وإما أن تكون يف االستقبال وإال فإن 

  -إن شاء اهلل تعالى-الفعل المضارع له أزمنة أخرى سيأيت ذكرها 

لمضارع قد يتخلص للحال، وقد يتخلص ثم بيَّن المؤلف أن الفعل ا

لالستقبال، وهناك أدوات تخلِّصه وتعيِّنه لزمان الحال، وهناك أدوات أخرى قد 

 تخلصه وتعيِّنه لزمان االستقبال 

 فبدأ باألدوات التي تعينه للحال، فقال:

 ۇئ وئ وئ ەئ يئوما النافيتان، نحو:  "ال"وُيعيِّنه للحال الم االبتداء، و 

 ېئ يئ، [142]البقرة:  ىئ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئ، [13]يوسف:  ىئ ۇئ

 . [34]لقمان:ىئ یی ی ىئ ىئ ىئ

والبحث هنا كما عرفنا يف الزمان األصلي للفعل المضارع بعد هذه  األدوات، 

أي إذا لم يدل المعنى بقرائنه وسياقاته على زمن خاص، فإن زمان الفعل المضارع 

 هنا يكون الحال، هذا األصل فيه 

ل المضارع ال يخرج بعد هذه األدوات عن الحال، بل قد وال يعني أن الفع

يخرج عن الحال إلى االستقبال أو الزمن المستمر، وغير ذلك مما يدل عليه 

 المعنى بقرائنه وسياقاته 
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فاألصل يف الفعل المضارع بعد الم االبتداء، وبعد ال النافية، وبعدما ما النافية  

كرها المؤلف الحزن وعدم الحب، وعدم يكون زمانه الحال، كهذه اآليات التي ذ

الدراية واقعات قطًعا يف زمن التكلم، ولكن المعنى يدل على أن حزن يعقوب لم 

يكن مقصوًرا على زمن تكلمه، بل هو مستمر بعد زمن التكلم أيًضا، فزمان 

المضارع هنا الحال والمستقبل، وعد الحب عدم حب هلل للجهر للسيء من القول 

لى الحال، بل هو يف الماضي والمستقبل أيًضا فزمان الفعل هنا هو ليس مقصوًرا ع

 الزمن المستمر، وكذا دراية النفس ماذا تكسب غًدا 

وقد يكون زمان الفعل المضارع بعد الم االبتداء المستقبل ال الحال، عندما 

 ں ں ڱ ڱ ڱ يئيدل المعنى على ذلك كما يف قوله تعالى: 

  [124]النحل:ىئ ڻ

عل مضارع دخلت عليه الم االبتداء، ومع ذلك زمانه االستقبال؛ فيحكم هذا ف

  ىئ ڻ يئںلقوله: 

وقد يكون زمان الفعل المضارع بعد ال النافية المستقبل أيًضا ال الحال، 

 كقولنا: زيٌد ال يسافر غًدا حتى ُيخربين 

 ٿ ٿ يئوقد يكون زمان المضارع بعد ما المستقبل ال الحال، كقوله تعالى: 

  [15]يونس:ىئ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

لم يبدل شيًئا يف زمان التكلم، ولكن المراد  ♥فالكل يعلم أنه 

هنا نفي التبديل يف المستقبل، ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهزلي يف عينته التي عدها 

كثير من العلماء كاألصمعي أهنا أفضل ما قيل يف الرثاء؛ يف رثاء أوالده الذين ماتوا 

 مًعا:
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، وأ  عند الرقاد وعبرة ما تقلع  ودعوين حسرةأودى َبنِيَّ

 أي ما ُتقلع يف المستقبل 

ولما ذكر المؤلف ثالثة أشياء تخلص المضارع للحال؛ نضيف أيًضا مما 

يخلص المضارع للحال اقرتانه بظرف يدل على الحال، كاآلن وما يف معناها 

 يئله تعالى: كالدقيقة واللحظة، كقولنا: أدخل اآلن، فالدخول يف زمن التكلم، كقو

  [51]يوسف: ىئ ىئ ىئ ېئ

ويعينه ثم بعد ذلك ذكر المؤلف ما يعيِّن المضارع لالستقبال، فقال:  

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ يئلالستقبال السين وسوف ولْن وأْن وإْن، نحو: 

 ںىئ ں ڱ ڱ ڱ يئ، [142]البقرة:ىئ ڀڀ ڀ ڀ پ

 ک يئ.  [92]آل عمران:  ىئ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ ،[5]الضحى:

]آل  ڇڍىئ ڇ ڇ ڇ چ چ يئ.  [184ة: ]البقر ىئ گ ک ک

 . [160عمران: 

أن األصل يف زمان المضارع بعد هذه األدوات سوف  --فذكر 

 والسين حريف التسويف، ولن وأن وإن المستقبل كالشواهد التي ذكرها المؤلف 

أما حرفا التسويف الشين وسوف وكذلك لن فال يكون المضارع بعدها إال 

فهاء، وإعطاء اهلل لنبيه ما يرضيه، وعدم نيل الرب إال باإلنفاق مستقبال، كقوله الس

 مما نحب، كل ذلك مستقبل، كل ذلك سيحدث يف المستقبل 

وأما أْن وإْن فقد يكون زماهنما الزمن المستمر، ومن ذلك قولنا: من أخالق 

المؤمنين أن يساعدوا المحتاج، فمساعدة المحتاج وكوهنا من أخالق المؤمنين 

ستمر؛ فلهذا يمكن أن نعرب هنا باالسم عن الفعل فنقول: من أخالق هذا م
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 المؤمنين مساعدة المحتاجين يف كل وقت  

 ومن ذلك قولنا: إن يجتهد الطالب ينجح، وهذا يحدث يف كل وقت 

، [184]البقرة:  ىئ گ ک ک ک يئومن ذلك شاهدا المؤلف، وقوله: 

 أي صيامكم دائًما خير لكم 

 ها متى ما نصركم اهلل يف أي زمان فال غالب لكم واآلية األخرى معنا

 ونذكر أيًضا أن هناك اشياء أخرى قد تخلِّص المضارع لالستقبال 

فمن ذلك: اقرتان المضارع بظرف استقبال، كقولنا: أسافر غًدا، وأزرك يف 

 اإلجازة القادمة 

ومن ذلك: إذا كان المضارع داال على وعد أو متوقع وواضح أن الوعد 

 ۓ ے ے يئشياء المتوقعة إنما تكون يف االستقبال، ومن ذلك قوله تعالى: واأل

 ، أي يف يوم القيامة [8]الشورى:ىئ ڭڭ ۓ

 ومن ذلك قولك: أزورك ونعمة عين، هذا وعد 

 وأما التوقع كقولنا: تموت على ما اعتدت عليه، أي يف المستقبل 

علك تسافر أو ليتك ومن ذلك: المضارع إذا صاحب ترجًيا أو تمنًيا، كقولنا: ل

 تسافر 

ومن ذلك المضارع إذا صاحب ناصًبا، فإن نصب المضارع ال يكون إال يف 

المستقبل، وقولنا: ال يكون نصب المضارع إال يف المستقبل سواء أكان المضارع 

يف المستقبل المحض، أي غير المخالط للماضي أو الحال، أو كان يف المستقبل 
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زمانه الستقبال، كقولنا: لن أسافر غًدا، هذا استقبال مع غيره، البد أن يكون يف 

ولكنه يعم االستقبال  محض، وكقولنا: لن يظلم اإلسالم أحًدا، هذا استقبال

 والحال والماضي فهو مستمر 

ولم يذكر المؤلف كما رأينا مجيء الفعل المضارع للماضي، أي للزمن 

حسب المعنى، فهو يأيت يف الماضي، والخالصة أن الفعل المضارع له عدة أزمنة ب

كل األزمنة التي ذكرناها من قبل، فيأيت للحال نحو: أدخل اآلن، ويأيت لالستقبال 

 نحو: لن أسافر غًدا 

اهلل يحب المؤمنين، واإلسالم ويأتي للزمان المستمر يف جميع األزمنة نحو: 

 يحف  الحقوق 

أنتظركم أي اآلن ويف أنا  ويأتي يف الزمان المستمر يف الحال واالستقبال نحو:

 االستقبال 

 ويأتي أيًضا للماضي؛ للزمن الماضي ولذلك مواضع:

فمن مواضع مجيء الفعل الماضي يف الزمان الماضي: الفعل المضارع إذا 

ا النافيتين، نحو: لم أسافر، تستطيع أن تقول: لم أسافر أمس،  أي  وقع بعد لْم أو لمَّ

ا أسافر   يف الماضي، أو لمَّ

لفعل المضارع بعد لو االمتناعية يف الماضي، كأن تقول إلنسان وكذلك ا

المك يف قبول اعتذار أحدهم لو تسمع كالمه لعذرتني، أي لو تسمعه يف الماضي، 

 أي لو سمعته 

ومن ذلك: المضارع بعد إذ ومعلوم  أن إذ ظرف لما مضى من الزمان، نحو: 

مان، وهو الزمان الذي جئت إذ تزرع األرض، أي جئتك يف الماضي يف ذلك الز
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 كنت تزرع فيه األرض  

 [37]األحزاب:ىئ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ يئومن ذلك قوله تعالى: 

 «.ذلك إنما كان يف الماضي»: -♥-وقول النبي 

 ۓ يئوكذلك: المضارع بعد قد إذا كانت قد للتحقيق ال للتقليل، كقوله تعالى: 

 له، ، فهذا تحقيق للفعل، وليس تقلياًل [33]األنعام:ىئ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 والمعنى قد علمنا ذلك 

، أي قد رأيناه، [144]البقرة:ىئ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ يئوكقوله تعالى: 

 وليس فيذلك تقليل 

العالمة المميزة للفعل  ثم ننتقل بعد ذلك مع المؤلف إذ ذكر 

 المضارع فقال:

 .ىئ ڀ ڀ ڀ ڀ پ يئوعالمته: أن يصح وقوعه بعد لم، نحو: 

 و فال نطيل فيه قلت شرح ذلك يف علم النح

 أحرف المضارعة، فقال: --ثم ذكر المؤلف 

 وال بد أن يكون مبدوًءا بحرف من حروف أنيت، وتسمى أحرف المضارعة.

وكون المضارع مبدوًءا بحرف من أحرف المضارعة ليس من عالماته المميزة له، 

ة له؛ ألن بل هذا بيان لواقعه وواقعه كذلك، ولكن هذا ليس خاًصا به وليس ميز

الفعل الماضي وكذلك فعل األمر قد يبدآن بشيء من هذه الحروف، نحو أكل 

ونصر ويئس وتعب، فهذه أفعال ماضية مبدوءة هبذه الحروف، وكنم وتب، فهذه 

 من أفعال األمر وقد بئت بشيء من أحرف المضارعة 
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وأحرف المضارعة أربعة باتفاق وهي: الهمزة والنون والياء والتاء، وقد 

 ُجمعت يف أكثر من عبارة، ُجمعت يف أنيت، ويف نأيت ويف نأيت 

 ثم ذكر المؤلف هذه األحرف أحرف المضارعة فقال:

 فالهمزة: للمتكلم وحده، نحو أنا أقرأ.

إًذا فالهمزة تكون للمتكلم وحده، ويريد بذلك المتكلم وحده مطلًقا سواء 

رجل: أنا أذهب وأدحرج وأنطلق أكان مذكًرا أم كان مؤنًثا، فالمتكلم المذكر كقول 

 وأستخرج، والمتكلمة األنثى كقول مرأة: أنا أذهب أدحرج وأنطلق وأستخرج 

 وحرف المضارعة الثاين هو النون، قال فيه المؤلف:

 . والنون: له مع غيره أو للمعظِّم نفَسه، نحو نحن نقرأ.

سواء أكان  فقوله: نون المضارعة له مع غيره، أي للمتكلم إذا كان مع غيره،

غيره واحًدا فهو والمتكلم مثنى، أو كان غيره أكثر من واحد فهو مع المتكلم 

  له مع غيرهجمع، يعني بقوله: 

المثنى يف التكلم، والجمع يف التكلم، فيشمل المثنى المذكر، والمثنى 

له مع  المؤنث، وجمع المذكر وجمع المؤنث، كل هذه األربعة يجمعها قوله:

  غيره

  أو للمعظِّم نفَسه ثم قال:

أي للواحد الذي يعظم نفسه فكأنه جمعه، فالمثنى المذكر كقول رجلين: أنا 

 وزيد نذهب، أنا وزيد اثنان، ثم قال: نذهب 

والمثنى المؤنث كقول امرأتين: أنا وهند هنب، وكذلك لو قال رجل: أنا وهند 
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 نذهب، أو قالت امرأة: أنا وزيد نذهب  

 ال: نحن نذهب وجمع الذكور كقول الرج

 وجمع اإلناث كقول النساء: نحن نذهب 

 ىئ ې ې ې يئ: -وأما المعظم نفسه وهذا ُيستعمل كثيًرا كقوله تعالى

  [5]القصص:

 وأيًضا يستعمله الملوك واألمراء والرؤساء، كقولهم: أمرنا بكذا، ومنعنا كذا 

 وقد يستعمله كبار العلماء فيقول: رأينا كذا، وذهبنا إلى كذا 

ا ما يتعلق بنون المضارعة، لننتقل مع المؤلف إلى الحرف التالي من فهذ

 أحرف المضارعة وهو الياء وبعده التاء، فقال يف التاء:

والتاء: للمخاطب مطلًقا، ومفرد الغائبة ومثناها، نحو أنت تقرأ يا محمد، 

 قرآن.وأنتما تقرآن، وأنتم تقرءون، وأنِت يا هند تقرئين، وفاطمة تقرأ، والهندان ت

، أي للخطاب كله سواء مطلًقافتاء المضارعة تكون للمخاطب مطلًقا، قوله: 

للمخاطب أو المخاطبْين أو المخاطبين أو المخاطبة أو المخاطبتين أو 

 المخاطبات، لكل الخطاب؛ ولهذا تقول للمخاطب: أنت تذهب 

 وللمخاطبة: أنِت تذهبين  

 وللمخاطبين: أنتما تذهبان يا زيدان 

 اطبتين: أنتما تذهبان يا هندان وللمخ

 وللمخاطبين: أنتم تذهبون 
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 وللمخاطبات: أنتن تذهب 

واشرتك مع الخطاب يف التاء شيء من الغيبة، مفرد الغائبة ومثناها، أي أن 

الغائبة المفردة، وكذلك الغائبتين أيًضا يستعمل معهما التاء، فيقال يف الغائبة 

 وهي تذهب بضميرها  المفردة: هند تذهب باسمها الظاهر،

 ويقال للغائبتين: الهندان تذهبان، وهما تذهبان 

إًذا فتاء المضارعة ُتستعمل للخطاب كله ولجزء من الغيبة، وهذا الجزء هو 

 الغائبة والغائبتان 

 يبقى من أحرف المضارعة الياء، وفيها يقول المؤلف:

 نسوة يقرأن.والياء: للغائب المذكر وجمع الغائبة، نحو محمد يقرأ، وال

إًذا فالياء يكون للغائب المذكر مطلًقا، لكل الغائب المذكر، سواء أكان مفرًدا 

غائًبا، أو مؤنًثا غائًبا، أم جمًعا غائبين، الغائب المذكر غائًبا أو غائبْين أو غائبين لهم 

 الياء، فتقول:

محمد يذهب أو هو يذهب باسمه الظاهر: محمد يذهب، أو بضميره: هو  

 الحكم واحد يذهب 

 ويف الغائبين: المحمدان يذهبان، وهما يذهبان 

 ويف الغائبين: المحمدون يذهبون، وهم يذهبون 

وأيًضا تأيت الياء لجمع الغائبة، فتقول يف جمع الغائبة: الهندات يذهبن، وهنَّ 

 يذهبن 
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إًذا فالتكلم معين ومحصور، فمفرده بالهمزة مذكًرا كان أو مؤنًثا، وغير المفرد  

من التكلم بالنون، سواء كان مثنى التكلم، أو جمع التكلم، أو المعظِّم لنفسه، 

 فالتكلم محصور يف هذين الحرفين 

ثم نأيت للخطاب، الخطاب أيًضا محصور يف التاء، فكل الخطاب مذكًرا أو 

 مؤنًثا مفرًدا أو مثنى أو جمًعا كله بالتاء 

، الغيبة مذكرها كل المذكر بالياء ، أما الغيبة فهي التي توزعت بين التاء والياء

 الغائب والغائبان والغائبين كلهم بالياء 

وأما مؤنث الغيبة فهو الذي افرتق، فجمع الغائبات بالياء، وأما مفرد الغائبة 

 ىئ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ يئومثنى الغائبة فبالتاء، ومن ذلك قوله تعالى: 

 ين ، فاستعمل التاء ألن امرأتين مثنى للغائبت[23]القصص:

 ثم انتقل بعذلك المؤلف إلى القسم الثاين من أقسام الفعل وهو األمر فقال:

 واألمر: ما ُيْطَلُب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اجتهْد.

فه  فه المؤلف بحسب الزمان كما سمعنا، والصواب أن يعرِّ ففعل األمر عرَّ

 ا بسبب الصيغة فيقول: فعل األمر ما كان على صيغة افعل ونحوه

وأما ما ذكره المؤلف يف هذا التعريف فهذا هو معنى فعل األمر، هذا المعنى 

األصلي لفعل األمر، وهو الداللة على طلب حدث  يف المستقبل، ومع ذلك فإن 

 يئفعل األمر قد يخرج عن هذا المعنى لغرض بالغي كالتهديد كما يف قوله تعالى: 

  [49]الدخان:ىئ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

، هذا [2]المائدة:ىئ ۋۅ ۋ ٴۇ يئة دون أمر كقوله: أو بمجرد اإلباح



 

 114 
 الصرف فن يف العرف شذا

 

e 

g h 

f  

 ُيدرس يف علم البالغة خروج األمر عن معناه 

وفعل األمر ليس له زمان إال المستقبل، فال يكون يف الماضي وال يف لحال، 

حتى يف نحو قولنا لمن يأكل: كل فزمان كل عندما تقول له كل هو الزمن المستقبل 

استمر يف األكل تريد منه أن يستمر، وأن يستديم، وليس الحال؛ ألن معنى كل أي 

واالستمرار واالستدامة تكون يف المستقبل، وال تريد أن تخرب عنه بأنه يفعل األكل 

 يف زمن التكلم 

وكذلك قولنا: اذهب اآلن، أو اجلس اآلن، فهذا ليس للحال، بل للمستقبل، 

ب افعل الذهاب مباشرة، ولكنه للمبالغة يف طلب الفعل يف أول المستقبل، أي اذه

اجلس اآلن أي اجلس مباشرة؛ ألنه ال يمكن أن يذهب حتى يستمع منك إلى هذا 

األمر، فبعد أن يستمع إلى هذا األمر يفعله، فال يمكن أن يفعل هذا الشيء إال بعد 

أن تنتهي من أمره، وإنما المراد كما قلنا المبالغة يف مباشرة الفعل يف أول 

 المستقبل 

يقال يف المضارع المسبوق بحرف تسويف نحو: سأذهب اآلن، وكذلك 

المراد سأذهب مباشرة بعد زمن التكلم، فزمانه المستقبل ال الحال، ومن ذلك قول 

 الشاعر:

 سأسعى اآلن إذ بلغت إناها   فإنِّي لسُت خاذلكم ولكن

ما ومما ينبغي التنبيه إليه يف فعل األمر أن الكوفيين ال يجعلون فعل األمر قس

خاًصا من األفعال، بل يرون ان فعل األمر مقتطع من الفعل المضارع، فقولنا مثال 

اذهب عندهم هو الفعل المضارع لتذهب، والذي حدث أن الفعل المضارع 

لتذهب حذفت الالم منه لكثرة استعماله مع المخاطب، ثم ُحذفت التاء للفرق بين 

ب، وجلبت الهمزة للبدء المضارع واألمر فسكن أوله وهو حرف الذال لتذه
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 بالساكن  

 فلهذا يقولون أن الفعل األمر اذهب مجزوًما ألن المضارع تذهب 

 ولذا يرى الكوفيون أن األفعال نوعان: ماٍض ومضارع 

وأما البصريون وتبعهم جماهير العلماء فيرون أن الفعل ثالثة أنواع: ماض 

 ومضارع وأمر  

ن األفعال، فتكون األفعال عندهم ثالثة: وبعض الكوفيين يضيفون نوًعا ثالًثا م

وهي الماضي والمضارع ويضيفون الفعل الدائم، ويريدون به اسم الفاعل؛ ألنه 

 يقع يف كل األزمان 

 والصواب أن اسم الفاعل اسم ال فعل 

 ذكر  عالمة فعل األمر فقال: -ثم إن المؤلف 

 داللته على الطلب. وعالمته أن يقبل نون التوكيد، وياء المخاطبة: مع

 وهذا مما يدرس يف علم النحو.

ثم انتقل المؤلف بعد أن انتهى من الكالم على تقسم الفعل إلى ماض 

ومضارع وأمر إذا ذكر ما يسمى أسماء األفعال؛ لكي ال تلتبس عند الطالب 

 باألفعال، فقال:

  فِعلوأما ما يدّل على معانى األفعال وال يقبل عالماتها، فيقال له اسُم 

المؤلف لما رأى أن تعريفات األفعال ال تكفي يف بياهنا ذكر هذه العالمات، ثم 

نبَّه بعد ذلك إلى ان هذه العالمات هي األفضل يف بيان وتمييز األفعال؛ فلهذا 
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نجدها تتصل باألفعال، ولكن كلمات أخرى هي بمعنى األفعال وال تتصل هبا هذه 

ين هذه األفعال، فكل كلمة تكون بمعاين هذه العالمات، فبيَّن أهنا أسماء لمعا

 األفعال وال تقبل هذه العالمات المميِّزة فهي أسماء لمعاين هذه األفعال 

وأسماء األفعال تدرس يف علم النحو ؛ ألهنا من األسماء المبنية فال مدخل 

للصرف إليها، ففي النحو لها باب كبير، وأيًضا تدرس يف عدد من المظان األخرى: 

رس لبيان سبب بنائها يف المعرب والمبني، ولمعرفة عملها فيا ألسماء العاملة تد

 عمل فعلها وهكذا 

وقد ذكرنا يف النحو أن سبب بنائها أهنا تشبه الحروف شبًها استعمالًيا نيابًيا، 

فهي يف الحروف يف أهنا تعمل فيما بعدها وال يعمل فيما قبلها؛ ولهذا قال ابن مالك 

 والمبني: يف باب المعرب

 *واالسم منه معرٌب ومبني= لشَبٍه من الحروِف مدين

به الوضعي يف اسمي=جئتنا والمعنوي يف متى ويف ُهنا  كالشَّ

ال*  وكنيابة عن الفعل بال تأثرٍ= وكافتقار أصِّ

 ويف النحو نذكر أيًضا أهنا تعمل عمل فعلها 

العقيق، أي َبُعد فإن كان فعلها الزًما عملت مثله فرفعت الفاعل، نحو: هيهات 

 العقيق 

وإن كان فعلها متعدًيا عملت مثله فرفعت فاعاًل ونصبت مفعواًل، نحو: عليك 

 زيًدا أي الزم زيًدا 

 أن أسماء األفعال على ثالثة أقسام، فقال: --ثم ذكر المؤلف 
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وهو على ثالثة أقسام اسم فعل ماض، نحو هْيهاَت َوشتان، بمعنى بُعَد   

ر، واسم فعل أمر، وافترق، وا سم فعل مضارع، َكَوْي وُأف، بمعنى أتعجب وأتضجَّ

 كصْه بمعنى اسكْت وآميَن بمعنى استجب.

وهذه العبارة عند المؤلف وهو على ثالثة أقسام: اسم فعل ماٍض ما إعراب 

كلمة اسم؟ وهذا األسلوب كما ترونه يتكرر كثيًرا خاصة عند العلماء، وَمن يريد 

 يقول يف إعراب هذا األسلوب وجهان:أن يعد أشياء، ف

يجوز أن تجعل كلمة: اسم بدال من ثالثة، اسم بدل من ماذا؟ من ثالثة؛ ألن 

المبدل منه على نية الحذف، ويكون المعنى حينئذ: على نية حذف المبدل منه، 

كأنك قلت: وهو على اسم فعل ماٍض، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر، فهذا 

 معنى البدلية 

وجه الثاين: أن تجعل كلمة اسم خرب لمبتدأ مرفوع، ولهذا ترفع ألن الخرب وال

 مرفوع، ويكون معنى الكالم حينئٍذ على الحذف، أي وهو على ثالثة أقسام هي: 

 اسم فعل ماٍض، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر 

ُبني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال »ونحو ذلك الحديث المشهور: 

 فلك يف شهادة الجر على أنه بدل، والرفع على أنه خرب لمبتدأ محذوف  ،«اهلل

ونقول: أريد شيئين: الهدوء والعمَل على ابدل، كأنك قلت: أريد الهدوء 

والعمل، ولك الرفع أريد شيئين الهدوُء والعمُل، كأنك قلت أريد شيئين هما 

 الهدوء والعمُل 

 ثم قال المؤلف بعد ذلك: 
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  اوهو أكثرها وجودً 

يعني بذلك اسم فعل األمر فإن اكثر أسماء األفعال هي بمعنى اسم فعل األمر، 

 كقولهم: صه بمعنى أسكت، ومه بمعنى انكفف وهكذا 

فهذا هو آخر هذا الدرس الذي شرحنا فيه أول تقسم من تقسيمات الفعل 

الصرفية، وهي تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وبذلك نختم هذا الدرس 

بإذن -، شاكرين له، على أمل اللقاء بكم يف الدرس القادم -عز وجل-ن اهلل حامدي

 ، فإلى ذلكم الحين نستودعكم اهلل -اهلل تعالى

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 

h 
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 الدرس اخلامس
  

 

ــى آلــه  ــد، وعل ــا محم ــالم علــى نبين ــالمين، والصــالة والس ــد هلل رب الع الحم

 وأصحابه أجمعين 

 ا بعد؛أم

سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذا الدرس الخـامس 

عليــه –مــن دروس شــرح شــذا العــرف يف فــن الصــرف، للشــيخ أحمــد الحمــالوي 

ونحن يف اليوم الثامن والعشرين من ربيٍع اآلخر من سنة ثنتـين وأربعـين  -رحمة اهلل

حفظهـا اهلل بـاألمن –يف مدنية الريـاض  وأربعمائٍة وألف، وهذا الدرس أبثه من بيتي

  -واإليمان

نحن يف الدرس الماضي كنا قد بدأنا بالباب األول يف الكتاب، وكـان يف صـرف 

األفعال، وتكلمنا عن تقسيم الفعل إلى ماٍض، ومضارٍع، وأمر، وأما يف هذا الدرس 

وهــو فســنبقى أيًضــا يف البــاب األول يف صــرف الفعــل، وســنتكلم عــن تقســيٍم آخــر، 

 التقسيم الثاين للفعل وهو تقسيم الفعل إلى صحيٍح ومعتل 

: التقسيم الثاين للفعل، ينقسم الفعـل -عليه رحمة اهلل–ويف ذلك يقول المؤلف 

إلــى صــحيٍح ومعتــل، وهــذا التقســيم للفعــل بحســب الصــحة واالعــتالل، ويقســم 
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الل الفعل بناًء على ذلك إلـى صـحيٍح ومعتـل، والحـروف بحسـب الصـحة واالعـت

 قسمان: 

حــروف صــحة أو الحــروف الصــحيحة، وهــي جميــع الحــروف  القســم األول:

 سوى حروف العلة، وهي: )الواو، واأللف، والياء المجموعة يف قولك واي( 

حــروف علــة أو الحــروف المعتلــة أو حــروف االعتــدال؛ وهــي  القســم الثــاين:

 واي( الحروف الثالثة: )الواو، واأللف، والياء المجموعة يف قولنا:

والعلة يف اللغة هي المرض والضعف، وسميت حرف العلة حروف علة؛ ألهنا 

حروٌف ضعيفة، ولهـذا يصـيبها اإلعـالل بكثـرة، إمـا بالقلـب، وإمـا بالحـذف، وإمـا 

 بنقل الحركة عنها 

فالصــحيح مــا ثــم ذكــر المؤلــف القســم األول: وهــو الفعــل الصــحيح، فقــال: )

لــف، والــواو، واليــاء(، نحــو: ]َكَتــَب خلــت أصــوله مــن أحــرف العلــة، وهــى: )األ

َن وانَفَتَح ما قبله يسمى لِينًـا، ]َكْثـوب وَسـْيف[،  وَجَلَس[، ثم إّن حرف العلة إن ُسكِّ

فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مّدًا، كقال يُقـول ِقـيال؛ فعلـى ذلـك ال تنفـك 

، ولين، لسـكِونها وفـتح مـا قبلهـ ا دائًمـا، بخـالف األلف عن كونها حرَف علة، ومدٍّ

 ( أختيها، والمعتّل: ما كان أحد أصوله حرف ِعلة، نحو وجد، وقال، وسعى

( يدل علـى أن الحكـم هنـا )ما خلت أصولهوقول المؤلف يف الفعل الصحيح: 

 ) ، وعمـلَّ ، وضـربَّ متعلُق بالحروف األصلية دون الحروف الزائدة، فنحـو: ]كتـبَّ

: ]كاتـب، وضـارب، وعامـل[، وكـذلك: أفعاُل صحيحة، هي وما اشتق منهـا، نحـو

]َعُشب، وحدب[ من األفعال الصحيحة؛ لخلوها من حروف العلة: هي وما أشـتق 

 منها، نحو: اعشوشب، واحدودب 

أن حروف العلة على اصطالحات، فـإن سـكنت بعـد حركـٍة  وذكر أن المؤلف:
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يٍن مجانسة فحروف مٍد وليٍن وعلة، وإن سكنت بعد حركٍة غير مجانسة فحـروف لـ 

وعلـة، وإن تحركــت فحـروف علــة، فنحـو قــال: ويقـول، وقيــل، حـروف مــد ولــين 

 وعلة 

حروف مد؛ ألن األلف ساكنة وقبلها فتحة، والواو ساكنة وقبلهـا ضـمة، واليـاء 

 ساكنة وقبلها كسرة 

 ولين؛ ألهنا حروف ساكنة 

 وعلة؛ ألهنا ألٌف واُو وياء 

لـيٍن وعلـة ال مـد، فهـي ونحو: بيت، وبيع، ويوم، وخوف، وفـردوس، حـروف 

حروف لين؛ ألهنا سـاكنة، وعلـة؛ ألهنـا يـاٌء وواٌو، وليسـت بحـروف مـد؛ ألهنـا وإن 

سكنت لم تسبق بحركٍة مجانسة، ونحـو: ]وعـد، ويـأس، وعـور، ورضـي[ حـروف 

 علٍة فقط؛ ألهنا متحركة 

إًذا يمكن أن نقول: كل مٍد فهو ليٍن وعلة، وكـل لـيٍن فهـو علـة والعكـس، يعنـي 

ــا وال مــًدا، كمــا يف وعــد  يمكــن أن يكــون الحــرف حــرف علــة، ولكنــه ال يكــون لينً

 ويأس 

ويمكن أن نقول أيًضا: كل ألٍف فهي مُد وليُن وعلـة؛ ألن األلـف حـرٌف مـالزم 

للسكون، وما قبلها ال يكون إال مفتوًحا، وأما الياء والـواو فيأتيـان حـرف مـٍد فقـط، 

ين ويأتيـان متحـركين، والحركـة التـي وحرف ليٍن، وحـف مـد؛ ألهنمـا يأتيـان سـاكن

قبلهما قد تكون مجانسًة، وقد تكون غير مجانسة، فالمجانسة التـي يف يقـول وقيـل، 

وغير المجانسة كالتي يف بيت وبيع، فالياء ساكنة لكن قبلها فتحة ال كسرة، وكـذلك 

 يوم وخوف فالياء ساكنة ولكنها مسبوقة بفتحٍة ال ضمة 

ــك: ــف بعــد ذل ــال المؤل ــم ق ــل أقســام) ث أقســام : ولكــل مــن الصــحيح والمعت
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 الصحيح: ينقسم الصحيح إلى سالٍم، ومضعَّف، ومهموز(.

أن الفعــل الصــحيح علــى ثالثــة أقســام، وهــذا يقتضــي أن  -رحمــه اهلل–فــذكر 

تكون هذه األقسام الثالثة خاليًة من حروف العلة؛ لكي تكون صـحيحة، ثـم تنقسـم 

 أيت  التعليق على ذلك بإذن اهلل بعد ذلك إلى االنقسام التالي، وسي

فالسالم: مـا سـلمت أصـوله مـن فذكر القسم األول من أقسام الصحيح فقال: )

أحرف العلة والهمزة، والتضعيف كضرب ونصـر وقعـد وجلـس، فـإَذْن يكـون كـل 

 سالم صحيًحا، وال َعْكس(.

( يـدل كمـا قلنـا علـى أن الحكـم متعلـٌق بـالحروف )مـا سـلمت أصـولهوقوله: 

 لية، فعلم فعٌل سالم، وكذلك ما أشتق منه، مثل: أعلم، وعلَّم األص

؛ هـذا صـحيح، فسـالم داخـٌل يف يكون كل سالم صحيًحا، وال َعْكس(وقوله: )

 الفعل الصحيح، بل هو نوٌع خاص من الفعل الصحيح 

(؛ يجوز يف )إذن( هنا اإلعمال واإلهمـال فإَذْن يكونوقول المؤلف يف كالمه: )

ــر، و ــم النحــو؛ ألن مــن شــروط )إذن( لكــي تنصــب وهــو األكث هــذا مــذكوٌر يف عل

المضــارع أن تتصــدر، وهنــا لــم تتصــدر، ولكنهــا ُســبقت بالفــاء، وإذا ســبقت )إذن( 

 ڀ ڀ يئبالفاء أو بالواو، فيجوز إعمالها ويجوز  إهمالها وهو األكثر، كقوله تعالى: 

ويف ، وقال: )تمتعون( فأهمـل ورفـع الفعـل، [16]األحزاب:ىئ ٺ ٺ ٺ ڀ

 قراءٍة: )إًذا ال تمتعوا( 

والمضعَّف: ويقال لـه ثم ذكر المؤلف القسم الثاين من أقسام الصحيح، فقال: )

األصّم لشدته، ينقسم إلـى قسـمين: مضـّعف الثالثـي ومزيـده، ومضـعف الربـاعّي. 

فمضعف الثالثّي ومزيده: ما كانت عينـه والمـه مـن جـنٍس واحـد، نحـو: ]فـّر، مـّد، 

[، وهو محل نظر الصريفّ، ومضعف الرباعّي: مـا كانـت فـاوه والمـه وامتّد، واستمّد 
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 األولى من جنس، وعينه والمه الثانية من جنس، كزلزَل، وَعْسَعَس، وَقْلَقَل(. 

(؛ هذا مصطلح، والمراد بالمضـعف هـو الكلمـة )والمضعَّفوقول المصنف: 

حـرٌف واحـد التي تكرر فيها حرُف من جنٍس واحد، فالمضعف يعني مـا تكـرر فيـه 

مرتين، سواُء بإدغام كعّد وحٍ ، فعّد فعل، والدال فيه مكـررة، وحـٍ  اسـم، والظـاء 

 فيه مكررة 

أم كان التكرير بغير إدغام، كعدٍد وزلزل، فعدٍد اسم، والدال فيه تكررت، زلزل 

فعل، وقد تكـررت فيـه الـزاي، وكـذلك الـالم، فلـذلك نقـول: كـل مـدغٍم مضـعف 

ال يكون إال بين مثلين، إًذا حرفان من جنٍس واحد، وتسـمية والعكس؛ ألن اإلدغام 

 المضعف باألصم: هذا كثيُر عند المتقدمين، ولكنه قليل يف استعمال المتأخرين 

يعني أن المضعف الثالثي فمضعف الثالثّي، وهو محل نظر الصريفّ(؛ وقوله: )

د الضـمائر إليـه، هو الذي له أحكاُم صرفية ستأيت، كاإلدغام، ونقـل الحركـة، وإسـنا

وأما المضعف الرباعي فليس له أحكاُم صرفيُة خاصـُة بـه، وُذكـر هنـا فقـط إلكمـال 

 القسمة 

والمهمـوز: ثم ذكر المؤلف القسم الثالث من أقسام الفعـل الصـحيح، فقـال: )

 ما كان أحد أصوله همزة، نحو أخذ، وسأل، وقرأ(.

تعلق بـالحروف األصـلية يعني أن الحكم مما كان أحد أصوله همزة(؛ وقوله: )

دون الزائدة، فأخذ فعل مهموز، وأما أكرم ففعٌل غير مهموز؛ ألن حـروف األصـلية 

 كٌرّم بال همزة 

والمؤلف هنا كمـا نـرى مّثـل بثالثـة أمثلـة إشـارًة إلـى أن الهمـزة قـد تكـون فـاء 

الكلمة، كأخذ، وأكل، ويسمى مهموز الفاء، وقد تكون الهمزة عـين الكلمـة، نحـو: 

، ورُأس، ويسمى مهموز العين، وقد تكون الهمزة الم الكلمة نحو: قرأ، وبـدأ، سأل
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 ويسمى مهموز الالم 

 أقسـام المعتـّل:ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلـى أقسـام الفعـل المعتـل، فقـال: )

أن الفعـل  -رحمـه اهلل–فذكر ينقسم المعتل إلى مثاٍل، وأجوف، وناقٍص، ولفيف(، 

وهذا يقتضي أن تكون هذه األقسام األربعة محتويـًة علـى  المعتل على أربعة أقسام،

حرف على، وهذا صحيح، لكن اإلشكال إخـراج المهمـوز والمضـعف مـن الفعـل 

 المعتل، وسيأيت التعليق على ذلك إن شاء اهلل 

فالمثـال: مـا اعتلـت فـاوه، نحـو فذكر القسم األول من الفعل المعتـل، فقـال: )

ي بذلك  فاعتالل الفاء ألنه يماثل الصحيح يف عدم إعالل ماضيه(، َوَعَد وَيَسر، وُسمِّ

يف الفعل قد يكـون بـالواو نحـو: ]وعـد، ووزن، ووضـع[، وقـد يكـون أيًضـا باليـاء، 

نحو: ]يسـر، ويـأس، ويـبس[، ولكـن االعـتالل ال يكـون بـاأللف، اعـتالل الفـاء ال 

 يكون باأللف؛ ألن األلف مالزمُة لسكون، وال يبدأ بساكن كما نعلم 

ي بـذلك ألنـه يماثـل الصـحيح يف عـدم إعـالل ماضـيهوقول المؤلف: ) (؛ وُسـمِّ

يعني أن نحو: )وعد( هـذا الفعـل المعتـل المثـال، يف الماضـي ال يعتـل بحـذٍف وال 

بقلٍب فتقول: وعد، بخالف الفعل األجوف كما سيأيت فإنه يعتل، نحو قـال: )يعتـل 

 بالقلب( أصله َقّول ثم قلبت الواو ألًفا 

ك قلــُت أعتــل بالحــذف، وهنــاك الــواو بعــد القــاف ســكنت، ثــم إن آخــر وكــذل

الفعل الالم سكن التصاله بتاء ضمير متحرك، وحذف الواو اللتقـاء السـاكنين كمـا 

سبق يف الكالم على، التقاء الساكنين مثل الكالم على باب اإلعالل واإلبدال، وهـو 

 األجوف أعتل بالحذف وبالقلب 

ذلك الفعل الناقص يعتل، نحو: رمى، أعتل بالقلـب، وكذلك الفعل الناقص، ك

، وكذلك أعتل بالحذف إذا أتصـل بضـميٍر سـاكن، كرمـوا، وأمـا المثـال 
ّ
أصلى رمي
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فإنه ال يعتل، فنقول يف )وعد( لو أتصل بضميٍر متحرك )وعـدت( أو بضـميٍر سـاكن  

 )وعُد( فالواو يف أول المثال ثابتة غير معتلة ال بحذٍف وال بقلب 

القســم الثــاين مــن أقســام المعتــل، فقــال:  -رحمــه اهلل–ر المصــنف ثــم ذكــ

واألجوف: ما اعتلت عينه، نحو قال وباع. وُسمي بذلك لخلّو جوفـه، أي وسـطه، )

من الحرف الصحيح. ويسمى أيًضا ذا الثالثة؛ ألنه عنـد إسـناده لتـاء الفاعـل، يصـير 

 معها على ثالثة أحرٍف، كُقلت وبعت، يف قال وباع(.

المعتل العين الذي يسمى األجوف قد يكـون اعـتالل العـين فيـه بـالواو،  الفعل

نحو: عور، وكذلك قال، وإن أصله َقِول، فالعين معتلة بالواو، وقد يكون االعـتالل 

بالياء، نحو عين، إذا اتسعت عينه وحسـنت، وكـذلك بـاع، وأصـلع بيـع، وال تكـون 

كلمـٍة متصـرفة، وهـذا أشـرنا إليـه يف  العين ألًفا أصالًة؛ ألن األلف ال تكون أصاًل يف

الميزان الصريف وسبقت دراسته يف الكالم على اإلعالل واإلبدال، وسـيأيت تفصـيل 

 الكالم عليه إن شاء اهلل عندما نتكلم على حروف الزوائد 

األلف هو الحرف الوحيد الذي ال يكون أصاًل يف كلمٍة متصرفة، بـل قـد يكـون 

وبـاع، منقلًبـا مـن قـّول وبيـع، وقـد يكـون زائـًدا كمـا يف  منقلًبا عن أصل، كما يف قال

كاتب من كتب أو كاتـُب، إًذا فـاأللف ال تكـون أصـاًل يف كلمـٍة متصـرفة، بـل تكـون 

 منقلبة أو تكون زائدة 

)ويسـمى أيًضـا ذا الثالثـة؛ ألنـه عنـد إسـناده لتـاء وقول المؤلف عن األجـوف: 

، هـذا الحكـم يشـمل ضـمائر وبعـت( الفاعل، يصير معها على ثالثة أحرٍف، كُقلت

الرفع المتحركَة المتصلة، ضمائر الرفع المتحركـة المتصـلة التـي نجمعهـا يف قولنـا 

 )ناتن(، وهي ثالثة: تاء الفاعل، ونا المتكلمين، ونون النسوة 

ضمائر الرفع كما درسـنا يف النحـو خمسـة منهـا: خاصـٌة بـالرفع، وهـي ضـمائر 
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والنصب والجر وهو نـا المتكلمـين، إًذا فالضـمائر التـي تواين، وواحد يأيت يف الرفع 

تأيت رفًعا من الضمائر  المتصلة ستة: ثالثـة منهـا أولهـا متحـرك، وهـي تـاء الفاعـل: 

ذهبــُت، ذهبــَت، ذهبــِت، ونــا المتكلمــين أولهــا النــون، وهــو حــرُف مفتــوح، ونــون 

لمتحركــة النســوة، النســوة يــذهبْن ولــم يــذهبْن مفتــوح، فهــذه هــي ضــمائر الرفــع ا

 الساكنة 

ولهذا إذا أسند الفعل األجوف كقال وباع إلـى ضـمائر نـاتن، فـإن عينـه تحـذف 

اللتقاء الساكنين، نقول: قلـت، وقلنـا، وهـن قلنـا شـيًئا، وكـان األصـل يف )قـال( أن 

ــالم التصــالها بضــميٍر متحــرك، كمــا يف ذهــب  ــاء المــتكلم، فتســكن ال ــه ت تتصــل ب

صـاًل سـاكنة فيلتقـي بـذلك سـاكنًا، فنحـذف وذهبُت، وجلس وجلسـُت، واأللـف أ

ــة أحــرف، ولهــذا يســمونه ذا  الســاكن األول، فيبقــى الفعــل مــع الضــمير علــى ثالث

 الثالثة 

ثــم ذكــر المؤلــف بعــد ذلــك القســم الثالــث مــن أقســام الفعــل المعتــل، فقــال: 

ي بذلك لنقصانه، بحذف آخره يف ) والناقص: ما اعتّلت المه، نحو غزا ورمى، وُسمِّ

التصاريف، كَغَزْت وَرَمت، ويسـمى أيًضـا ذا األربعـة؛ ألنـه عنـد إسـناده لتـاء  بعض

 الفاعل يصير معها على أربعة أحرف، نحو َغَزْوُت وَرَمْيُت(.

الناقص وهو معتل الالم قد تعتل المه بالواو، نحـو: َيُسـرَّ بمعنـى شـرف وصـار 

، نحـو: لقـي وقضـى سرًيا، وكذلك دعا وأصله دعواء، وقد تكون المـه المعتلـة يـاءً 

وأصله قضيا، وال تكون الالم ألًفا باألصالة، بما ذكرنا أن األلـف ال تكـون أصـاًل يف 

 كلمٍة تقبل التصريف 

)ويسمى أيًضا ذا األربعة؛ ألنـه عنـد إسـناده لتـاء الفاعـل يصـير وقول المؤلف: 

ق، ؛ يعني عند إسناد الفعل الناقص لضـمائر نـاتن، كمـا سـبمعها على أربعة أحرف(

فإنـه يبقـى معهــا علـى أربعــة أحـرف، كمـا يف غــزوت، ونحـن عزونــا، وهـّن غزونــا، 
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 فالفعل غزوُت مع هذا الضمير يبقى على أربعة أحرف، فسمي ذا األربعة  

واللفيــف ثــم ذكــر المصــنف القســم الرابــع مــن أقســام الفعــل المعتــل، فقــال: )

مان، وواضــح أن ( إًذا فالقســم الرابــع هــو اللفيــف، وذكــر المؤلــف أنــه قســقســمان

المؤلف لم يعرف اللفيف، وإنما اكتفى بقسمين، واللفيف ما فيه حرفا علـة، مـا فيـه 

حرفان من حروف العلة، وسمي لفيًفا لكثرة العلة فيه، كشـجر اللفيـف أي الملتـف 

 وهو الذي التفت أغصانه على بعضها 

وهـو مـا  َمْفـروق،فذكر القسم األول من الفعل اللفيف، وهو المفروق، فقال: )

ي بذلك لكون الحرف الصحيح فارًقا بـين  اعتلت فاوه والمه، نحو َوىف ووَفى، وُسمِّ

 ( حرَفْى العلة

فالفعل اللفيف المفروق وهو مـا َفـرق الحـرف الصـحيح بـين حـريف علتـه، قـد 

يكون واوي الفاء، المي الالم، يكون فاءه واًوا، والمـه يـاًء، قـد يكـون واوي الفـاء، 

و: وىف، فالفعل وىف كما نعرف أصله وفيا، فائه واو والمه ياء، والفـاء يائي الالم، نح

حرُف صحيُح فرق بين حريف العلة، ونحوه وقى وأصله وقيا، ووعى وأصـله وعيـا، 

وونى وأصله ونيا، وكذلك والي وهذا واضح؛ ألن الياء لم تعتل بقلبها ألًفا؛ ألن مـا 

ء، وبينهمـا حـرُف صـحيح فـرق بينهمـا قبلها مكسور الالم مفتوح، فائه واو والمه يا

 وهو الالم 

وجاء الفعل اللفيف المفروق أيًضا يائي الفاء يائي الالم، فائه والمه يـاء، قـالوا: 

لم يـأيت ذلـك إال يف فعـٍل واحـد، وهـو قـولهم: يـدّي، تقـول: يـديت زيـًدا إذا أوليتـه 

، وال يـائي الفـاء معروًفا، ولم يجئ الفعل اللفيف المفـروق واوي الفـاء والـالم مًعـا

 واوي الالم، هذه أحكام لغوية وليست بأحكاٍم صرفية، ذكرناها للفائدة 

ومْقرون، وهو مـا اعتلـت عينُـه ثم ذكر المؤلف القسم الثاين من اللفيف فقال: )
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ي بذلك القتران حرَفي العلة بعِضهما ببعض(.  والُمه، نحو َطَوى وَرَوى. وُسمِّ

ا كان فيه حرفا علـة متجـاوران لـم يفـرق بينهمـا الفعل اللفيف المقرون، وهو م

حرٌف صحيح، قد يأيت واوي العين يائي الالم، وهذا كثير، نحو: طوى وأصله: طاء 

واو ياء، العين واو والـالم يـاء، وكـذلك روى وأصـله روّي، وكـوى وأصـله كـوّي، 

وهوى وأصله هوّي، وكذلك نوى وأصله نوّي، وكذلك هوي وهوي لم تعـل اليـاء 

 كما عرفنا الياء أن ما قبلها مكسور ال مفتوح  فيه

، عينـه يـاء 
ّ
وقد يأيت الفعل اللفيف المقرون يائي العين والـالم مًعـا، نحـو: حيـي

، حـي مـن الحيـاة، وعيـي مـن العـي، عـدم اإلفصـاح، 
ّ
والمه أيًضا ياء، وكذلك عييي

والمـه  وقد يكون الفعل اللفيف المقرون واوي العين والالم، نحو قـوي، عينـه واو

واو؛ ألن أصله قووا، لكن الواو هـذه الواقعـة الًمـا انقلبـت إلـى يـاء، والـدليل علـى 

ذلك قولهم: قْوة، لكـن الـواو الثانيـة قلبـت إلـى يـاء النكسـار مـا قبلهـا، تطرفـت مـا 

 انكسر ما قبلها، وهذا ُدرس يف باب اإلعالل واإلبدال 

أمـا هـوّي فهـو مـن وقوله: هوى وهوي، هوى يعني سـقط مـن مكـاٍن مرتفـع، و

 الهوى شدة الحب 

وهذه التقاسيم التي جـرت يف الفعـل، تجـرى أيًضـا ثم قال المؤلف بعد ذلك: )

يف االسم، نحو: ْشمٍس، و وجٍه، َو ُيْمٍن، و َقْوٍل، و سيٍف، و دلٍو، و َظْبٍي، و َوْحٍي، َو 

، وبلبل ، َو أْمرٍ، و بئرٍ، و نبأٍ، َوحدٍّ  ( َجّو، َو َحىٍّ

 هذا سالم، سلم من حروف العلة والهمزة والتضعيف ( )ْشمسٍ 

 ( مثال؛ ألن فائهما حرف علة )وجٍه، َو ُيْمنٍ 

 ( عينهما حرف علة )َقْوٍل، و سيٍف 

 ( ناقص )دلٍو، و َظْبٍي 
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 ( لفيٌف مفروق، الحاء فرقت بين الواو والياء )َوْحٍي  

 ( لفيٌف مقرون )َجّو، َو َحىٍّ 

، أمر مهموز الفـاء، وبئـر مهمـوز العـين، ونبـأ مهمـوز ( مهموز)أْمرٍ، و بئرٍ، و نبأٍ 

 الالم 

 ( مضعف، وهو مضعف ثالثي )َوحدٍّ 

 ( مضعف، وهو مضعف رباعي )وبلبل

  -رحمه اهلل تعالى–وإلى هنا انتهى كالم المؤلف 

لماذا يذكر الصرفيون تقسيم الفعل إلـى صـحيٍح ومعتـل، ويفصـلونه  فإن قلت:

 سم إلى صحيٍح ومعتل؟يف ذلك، وال يذكرون تقسيم اال

نظر إلى أن المؤلف ذكر ذلك يف سطرين يف آخر الكالم على تقسيم الفعل إلى ا

 صحيٍح ومعتل، فإذا وصلنا بعد ذلك إلى باِب صرف األسماء لن نذكر ذلك 

 لماذا لم يذكر الصرفيون ذلك يف صرف األسماء؟

ن العلمـاء، : ألنه ال يرتتب عليه حكـُم صـريف، والصـرفيون كغيـرهم مـالجواب

إنما يذكرون ما له أثٌر يف علم الصرف وأحكامه، وأما ما ليس له حكٌم فال يذكرونه، 

 وقد يذكر أحياًنا من باب االستطراد والتنبيه فقط 

فلهذا ذكروا أن الفعل ينقسم من الصحيح ومعتـل؛ ألن هـذا لـه أحكـام صـرفية 

لـى الضـمائر ونحـو ستأيت، من حيـث القلـب، واإلعـالل، ونقـل حركـة، واإلسـناد إ

 ذلك    

تقسيم االسم إلى مؤنث حقيقي، وإلى مؤنٍث مجـازي،  ومن األمثلة على ذلك:

فيــذكرون أن المؤنــث ينقســم إلــى مؤنــٍث حقيقــي وإلــى مؤنــث مجــازي، فالمؤنــث 
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الحقيقي من اإلنسان والحيوان، كهنٍد وبقرة، والمؤنث المجازي مـن غيـر اإلنسـان 

يذكرون تقسـيم المـذكر إلـى مـذكٍر حقيقـي ومـذكٍر والحيوان كسيارٍة وشمس، وال 

 مجازي 

مع أن المذكر كذلك ينقسـم إلـى مـذكٍر حقيقـي مـن اإلنسـان والحيـوان، كزيـٍد 

وثور، وإلى مـذكٍر مجـازي مـن غيـر اإلنسـان والحيـوان كبـاٍب وقلـم، وإنمـا فعلـوا 

ذلك؛ ألن تقسيم المؤنث إلى مؤنـٍث حقيقـي ومجـازي ترتتـب عليـه أحكـام، وأمـا 

تقسيم المذكر إلى مذكٍر حقيقي ومجـازي فـال يرتتـب عليـه أحكـام، فالمـذكر مـثاًل 

 دائًما يجب يف فعله التذكير، سواًء كان مذكًرا حقيقًيا، أم مجازًيا 

ثم نقول بعد ذلك: تقسيم الفعل إلى صحيٍح ومعتٍل، ثـم تقسـيم الصـحيح إلـى 

 -رحمـه اهلل–المؤلـف هنـا  ثالثة أقسام، وتقسيم المعتل إلى أربعة أقسام، كما فعـل

 مخالٌف لما يف كتب الصرف 

فكتـب الصــرف تـذكر أن الفعــل مـن حيــث الصـحة واالعــتالل عـدة أقســام، ال 

ــل،  ــالم، والمعت ــميه بعضــهم الس ــي الصــحيح، ويس ــٍض، وه ــدرج بعضــها يف بع ين

والمهموز، والمضعف، والمثال، واألجوف، والنـاقص، واللفيـف، فهـذه أقسـاُم ال 

  بعض يدخل بعضها يف

وبعض العلماء يسقط المعتـل مـن القسـمة، ويـنص علـى أهنـا سـبعة، كمـا قـال 

صـــاحب المفتـــاح يف التصـــريف المنســـوب إلـــى عبـــد القـــاهر الجرجـــاين، قـــال: 

 ُّينقســُم علــى ســبعة أبــواٍب، وهــي: الصــحيُح، والمضــاعُف، والمهمــوُز، 
ُّ
)فــالثالثي

مثلــه صــاحب مــراح األرواح،  والمثــاُل، واألْجــَوُف، والنــاقُص، واللَّفيــُف(، وقــال

وعلى ذلك صاروا حتى يف كتب الصرف التعليمية، كالتصـرف العـزي، والمقصـود 

 أحٌد من شراحها أن هذه األقسام متداخلة يذكريف علم الصرف، ولم 
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وابن الحاجب يف الشـافية ذكـر انقسـام الفعـل إلـى صـحيٍح ومعتـل، ولـم يـذكر  

ام، وإنما ذكر أن معتل الفـاء يسـمى مثـااًل انقسام الصحيح أو المعتل إلى هذه األقس

ــن  ــا اب ــذين ذكرهم ــى آخــره    ويف شــرح الشــافية للرضــي أكمــل التقســيمين الل إل

 الحاجب، وهو تقسيم إلى صحيٍح ومعتل 

فقال الرضي بعد ذلك: )وتنقسم األبنية قسمة أخرى إلى مهموز وغير مهمـوز، 

أى، وتنقسـم قسـمة أخـرى فالمهموز قد يكون صحيحا كأمر، وقد يكون معـتال كـر

إلى مضاعف وغير مضاعف، والمضاعف إمـا صـحيٌح كمـد، أو معتـل كـود، وكـذا 

 المضاعف إما مهموز كأز، أو غيره كمد( 

نظــر كيــف جعــل رأى مهمــوًزا مــع أنــه معتــل، ولــم أجــد أحــًدا تقــدم المؤلــف ا

، إلى هذا التقسـيم، ويظهـر لـي أنـه اجتهـاد منـه غيـر موفـٍق  -رحمه اهلل–الحمالوي 

ــى غيرهمــا مــن  ــى مــؤلفي اهــذيب التوضــيح، وإل ــه إل وقــد ســرى هــذا التقســيم من

 المعاصرين الذين كادوا يطبقون على هذا التقسيم 

وممن وافـق الصـرفيين ولـم يقـع يف هـذا التقسـيم شـيخ مشـايخنا: محمـد عبـد 

يف كتابـه المغنـي يف تصـريف األفعـال، والصـواب بـال  -رحمه اهلل–الخالق عضيمة 

سـيم الصـرفيين، وهـو الـذي تقـوم عليـه األحكـام الصـرفية، وهـو الـذي شك هو تق

يخدم األحكام الصرفية، فنحو: وّد مثاًل، لـيس مضـعًفا علـى تقسـيم المؤلـف؛ ألنـه 

ــل،  ــه داخــُل يف المعت ــيس مضــعًفا؛ ألن ــف ل ــد المؤل ــل الفعــل وّد عن ــيس معــتاًل، ب ل

 والمعتل ليس من أقسامه المضعف 

ق على وّد أنه فعٌل مضعف، مع أنـه مضـعف، ومـع ال يمكن أن يطل فعلى ذلك:

أنه يأخذ أحكام المضعف، فإذا قال الصرفيون إن المضعف يجُب فك إدغامـه عنـد 

، وتقـول:  إسناده إلـى ضـمائر نـاٍت، نحـو: عـّد وعـددت، فـإن هـذا يشـمل أيًضـا ودَّ

ــد  ــر داخــٍل يف المضــعف عن وودت، فــدّل ذلــك علــى أن وّد مضــعٌف، وإن كــان غي
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 ألنه من المعتل، والمعتل ال يكون إال مثااًل أو أجوف أو ناقًصا أو لفيًفا المؤلف؛ 

يتضح أن الكلمة قـد تتصـف بـأكثر مـن قسـٍم، وتأخـذ وعلى التقسيم الصحيح: 

أحكامه الصرفية، ونحو: أمر صحيُح مهموز، وأتى مهموُز معتل ناقص، ووّد معتـل 

رأى مهمـوُز ولفيـُف مثال مضعف ثالثي، وأذى صحيُح مهمـوز مضـعف ثالثـي، و

 مفروق، وهكذا  

وهذا التقسيم للفعل إلى صحيٍح  ومعتل هو تقسـيُم خـاص ثالثـي، مـع أنـه قـد 

يأيت يف غيره، نحو: دحرج فهو صـحيح سـالم، وطمأنـه صـحيُح مهمـوز، ووسـوس 

 معتل مضعٌف رباعي ولفيف مفروق 

ية، ولهـذا ال ولكن هذه التقسيمات يف غير الثالثي ليس ال أثُر يف أحكامه الصرف

يذكروهنا يف القسمة، إال ما سبق من ذكر مضعٍف رباعي إلكمال القسمة، ومع ذلـك 

 فليس يرتتب على ذلك أحكام صرفية 

يف آخر الكالم على تقسيم الفعـل إلـى صـحيٍح ومعتـل: ومما يحسن التنبيه إليه 

ــ ــة اإلمالئي ــا ســكون يف الكتاب ــال يوضــع عليه ــًدا، ف ــت م ــة إذا كان ة، أن حــروف العل

حروف المد كما نعرف وكما فهمنـا سـاكنة، ومـع ذلـك ال يوضـع عليهـا سـكوُن يف 

الكتابــة اإلمالئيــة؛ ألن ســكوهنا لــيس كســكون غيرهــا، ويســميه بعضــهم الســكون 

الميت، ونعرف أن حروف المد هي الصـوت حركـات طويلـة، وليسـت مـن جـنس 

جنــي  الحــروف الصــحيحة مــن حيــث النطــق، ولــذا يــذكر بعــض المتقــدمين كــابن

 وغيره، وكثيُر من المعاصرين: أن حروف المد حركاُت طويلة 

أن الحركـات ال يوضـع عليهـا سـكون، ولكـي تتبـين ذلـك انتبـه  ومن المعلـوم:

واستمع إلى الفرق بين سكون الياء يف المد، ويف حرف اللـين، يف نحـو: فيـل وفْيـل، 

ي علــى وسـود وســْود، حـرف اللــين ســكونه سـكوُن صــحيح، يعنــي كالسـكون الــذ
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الحروف الصـحيحة، فسـكون اليـاء يف فْيـل كسـكون الـراء يف ضـرب، وأمـا سـكون  

حرف العلة أليس كذلك، ولو أننا وضعنا عليه سكوًنا؛ لطلبنـا أن تنطـق اليـاء حينئـٍذ 

 يف فيل كالياء يف فْيل 

فإذا نطقنا السكون هنا سكوًنا صحيًحا، لكنا نقول: فْيـل، كفْيـُل، ال تكـون اليـاء 

تنقلب إلى حرف لين، وكـذلك يف سـود لـو وضـعنا سـكوًنا، فمعنـى ذلـك  مدية، بل

أننا نريد أن ننطق بالواِو ساكنًة سكوًنا صـحيًحا، كالسـكون الـذي يف سـْود، فننطقهـا 

حينئٍذ فنقول: سوٌد، نحو: سْوُد، فال تنطق حينئـٍذ حـرف مـد، لهـذا ال يضـعون علـى 

ات الطويلـة ال يوضـع عليهـا حروف المـد سـكوًنا؛ ألهنـا حركـاُت طويلـة، والحركـ

 سكون 

فهـذا آخــر هــذا الــدرس الـذي شــرحنا فيــه تقســيم الفعـل إلــى صــحيٍح ومعتــل، 

ونستودعكم اهلل علـى أمـل اللقـاء بكـم يف الـدرس القـادم بـإذن اهلل، السـالم علـيكم 

 ورحمة اهلل وبركاته 

 

h 
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 الدرس السادس
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا 

 محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد؛ 

حياكم اهلل وبياكم أخويت الكرام وأخوايت الكريمات، فهذا الدرس السادس من 

 الحمالوي عليه رحمة اهلل   العرف يف فن الصرف للشيخ أحمددروس شرح شذا 

هذا الدرس ُيعقد بثامن عشر من جمادى اآلخرة لسنة ثنتين وأربعين 

 من مدينة الرياض حفظها اهلل باألمن واإليمان  يوأربعمائة وألف يف بيت

سيكون هذا الدرس بإذن اهلل تعالى يف استكمال الكالم على الباب األول لهذا 

كتاب وهو يف صرف األفعال، وسيكون هذا الدرس للكالم على تقسيم الفعل ال

 إلى مجرٍد ومزيد 

د والزيادة،  :تعالى قال المؤلف  التقسيم الثالث للفعل: بحسب التجرُّ

د ومزيد، فالمجرد: ما كانت جميع حروفه  وتقسيم كّل  ينقسم الفعل إلى مجرَّ

تصاريف الكلمة بغير علَّة  والمزيد: ما ِزيد فيه  أصلية، ال يسقط حرف منها يف

 حرف أو أكثر على حروفه األصلية 

  يُثالثي ورباع والمجرد قسمان:

  مزيد الثالثي، ومزيد الرباعي   والمزيد قسمان:
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المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثالثة أبواب، ألنه دائًما مفتوُح  يأما الثالث 

حة، أو مكسورة أو مضمومة، نحو َنَصَر وَضَرَب الفاء، وعينه إما أن تكون مفتو

  وَفَتَح، ونحو َكُرم، ونحو َفِرح وَحِسَب 

تعالى يف هذا التقسيم الجديد الثاين يف الفعل قسمه بحسب  المؤلف  

ثم إنه قسم الفعل المجرد إلى أقسام، وقسم الفعل المزيد إلى التجرد والزيادة 

 كٍل أقسام، وهذا قوله وتقسيمه 

فهذا هو التقسيم إلى مجرٍد ومزيد، ثم قسم كالً منهما إلى أقسام، وهذا  

الموضوع تقسيم الفعل إلى مجرٍد ومزيد فيها تفاصيل ونحن سنتبع المؤلف 

  فيما ذكره ونشرحه بما تيسر 

فقال  ،فبدأ بتقسيم األصل لهذا الباب وهو تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد 

: د ومزيد، فالمجرد: ما كانت جميع حروفه أصلية، ين قسم الفعل إلى مجرَّ

 تصاريف الكلمة بغير علَّة  ال يسقط حرف منها يف

وقد سبق لنا يف شرح المبتدئين شرح تعريف الفعل المجرد إال أن المؤلف  

لعلة سقوطه بسبب اإلعالل والمراد: لسقوط الحرف زاد عبارَة )بغير علة(  هنا

، وعرفنا أن الذي شرحناه يف باب اإلعالل واإلبدال يف آخر الصرفبالحذف 

 نحو: قم، ولم يقم من يفيف الكلمة يكون إما لعلة صرفية كالتقاء الساكنين  الحذف

 من دعا يدعوا  ،نحوية كالجزم يف لم يدعُ  ةقام يقوم وحذفت الواو، وإما لعل

و أكثر على حروفه ثم عرف المؤلف المفعل المزيد فقال: مزيد فيه حرف أ 

األصلية، وسبق لنا أن شرحنا الفعل المزيد، وذكرنا أن زيادته قد تكون بحرف، 

وقد تكون بحرفين، وقد تكون بثالثة أحرف، وهذا أقصى ما يكون عليه الفعل 

 المزيد من الزيادة أن ُيزاد فيه ثالثة أحرف  
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زدناه  (علم)أولها، وزدنا الهمزة يف  (أعلم)مثال ذلك: قولنا من علم نقول 

زدنا فيه  (تعالم)زدناه بالتاء يف أوله وبتضعيف العين و (تعلم)بتضعيف العين، و

 زدنا فيه الهمزة والسين والتاء يف أوله  (استعلم)التاء يف أوله واأللف بعد العين و

ثم انتقل المؤلف يف الكالم على تقسيم كٍل وبدأ بالفعل المجرد ثم المزيد، 

، وذكر الثاين فقال: والمجرد قسمان  :فقال 
ٌ
ذكر األول فقال ثالثي

 
ٌ
 ورباعي

ي: أوزان فالفعل الثالثي المجرد كما سبق يف شرح المبتدئين له ثالثة أبنية أ

  مَ رْ وكَ  َح رِ ، وفَ َب رَ وصيغ، نحو َض 

، فعلى دحرج وزلزلو والفعل المجرد الرباعي له بناء واحد فقد كما عرفنا، نح

  أبنية الفعل الثالثي المجرد أربعة أبنية فقطذلك تكون 

: والمزيد قسمان، ثم ذكر األول فقال: الفعل المزيد ثم ذكر المؤلف 

وقد عرفنا يف شرح المبتدئين أن مزيد الثالثي، وذكر الثاين فقال: ومزيد الرباعي، 

، وعرفنا َج رَ كلها من َخ ج ج واستخرَّ ج وتخرَّ ، نحو خرَّ له اثنا عشر بناءً  مزيد الثالثي

، وعلى ذلك طمأن من ّطْمَأنَ وا َل زَ لَ زَ من له ثالثة أبنية نحو: تزلزل  مزيد الرباعيأن 

، وسيذكرها سوى أبنية الملحقات تكون أبنية الفعل المزيد خمسة عشر بناءً 

 المؤلف إن شاء اهلل يف هذا الكتاب 

هي محصورة يف وأبنية  إًذا األفعال كلها المجردة والمزيدة سوى الملحقات

، كما سبق شرحه وكما سيأيت للمؤلف هنا ويكمل الكالم أيًضا على تسعة عشر بناءً 

 الملحقات 

، فذكر أقسامه باعتبار ثم بدأ المؤلف بتفصيل الكالم على أقسام الفعل الثالثي

  مع مضارعه وهي ستة ماضيه فقط، وهي ثالثة، ثم ذكر أقسامه باعتبار ماضيه
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، ألنه دائًما مفتوح الفاء بوابالثالثي المجرد فهو باعتبار ماضيه فقط ثالثة أأما  

  :وعينه إما أن تكون مفتوحًة أو مكسورًة أو مضمومةً 

 بفتح الفاء والعين، نحو: َنَصَر وَضَرَب وَفَتح   األول:

 بفتح الفاء وكسر العين، نحو: َكَرَم وَفِرَح وَحِسَب  والثاين:

 الفاء وضم العين، نحو: َكُرَم بفتح والثالث:  

 وكل هذا سبق شرحه 

الثالثي باعتبار الماضي مع  الفعلعلى تقسيم  إلى كالمثم انتقل بعد ذلك 

مع المضارع له ستة أبواب، ألن عين المضارع  يوباعتبار الماضالمضارع فقال: 

 ثالثة بتسعة، يمتنع كسُر العين يف إما مضمومٌة أو مفتوحٌة أو مكسورٌة، وثالثة يف

ها يف المضارع، وضم العين يف يالماض  مع كسرها أو فتِحها يف يالماض مع ضمِّ

 ستٌة: يتكون أبواب الثالث اً المضارع، فإذ

ثم ذكر هذه األبواب الستة بابًا بابًا وسنتابعه يف ذلك إن شاء اهلل، وهذه الستة 

 إجمااًل هي:

أن فاء الماضي مفتوحة أي أن عين الماضي مفتوحة  فُعلَفَعَل يَ  الباب األول:

هذا الفعل من  ألن ،ويسمى باب َنَصر َينُصر َفَعَل َيفُعل وعين المضارع مضمومة

ومضمومة يف المضارع، والصاد هي  يف الماضي َصر الصاد مفتوحةأشهر أفعاله نَ 

 عين الفعل، َنَصَر َينُصُر  

هذا الفعل من  النحو أو المعاجم وغيرهالهذا إذا قيل يف كتب الصرف أو و

َيفُعل  لىباب َنَصَر يعنون أن ماضيه على فعل مفتوح العين، وأن مضارعه ع

، يعني أن مضموم العين، ويسمى هذا الباب أيضًا باب فتٌح فضٌم أو باب فتُح ضمٍ 

 مفتوح العين، وأن الثاين وهو المضارع مضموم العين  األول وهو الماضي
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 مكسور العين، َيْفَعلمفتوح العين،  َل عَ ، فَ لَيْفعِ  هو باب َفَعَل  الثاين:والباب 

، أما نرى دائمًا أن الرتكيز على العين ألهنا الحرف األصل الثاين هو الذي يتغير

المبني، والفعل  يعني الفعل الفاء فكما ذكر المؤلف دائمًا مفتوحة يف الفعل

 الماضي المبني للمعلوم 

ب، ألن هذا من أشهر يسمى باب َضَرَب َيْضرِ  لَيْفعِ  الثاين َفَعَل وهذا الباب 

  َيْضِرُب بكسر الراء، ويسمونه فتٌح فكسٌر أو فتُح كسرٍ أفعاله َضَرَب بفتح الراء 

يقولون مضارعه كماضيه، يعني أن العين فيهما  فَعل َيْفَعل والباب الثالث:

َيْفَتح، ألن هذه األفعال من أشهر ، ويسمى باب َذَهَب َيْذَهب أو َفَتَح مفتوحة

مفتوح  أفعاله، ويسمى فتٌح ففتح، أو فتح فتٍح، هذه الثالثة كما ترون كلها لفعل

 أو َيْفِعل أو َيْفَعل العين، ففعل مفتوح العين قد يكون مضارعه على يفعل 

 فله بابان:ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفعل الماضي الذي على وزن َفِعَل 

   هو الباب الرابع، والثاين هو الخامسالباب األول 

من أفعال الفعل الثالثي المجرد باعتبار ماضيه مع مضارعه هو  :فالباب الرابع

َفِعَل َيْفَعُل، َفِعَل بكسر العين يف الماضي، َيْفَعُل بفتح العين يف المضارع يسمى باب 

 َفِرَح َيْفَرُح، ويقولون كسٌر ففتٌح أو كسر فتٍح 

بكسر العين يف الماضي وكسر العين يف المضارع،  َفِعَل َيْفِعُل  س:والباب الخام

، ، ويسمونه باب َحِسَب َيْحِسُب يقولون مضارعه كماضيه، أو تبع مضارعه ماضيه

ويقولون كسٌر فكسٌر أو كسر كسٍر، وهذا الباب هو أقل هذه األبواب ورودًا يف 

ب الستة سيجعله آخر هذه اللغة، ولهذا سنجد أن المؤلف عندما يذكر هذه األبوا

  األبواب ألنه رتب هذه األبواب بحسب الكثرة يف الورود
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هو خاٌص بالثالثي المضموم العين يف الماضي َفُعَل،  والباب السادس األخير: 

َفَعَل َيْفُعُل بضم العين يف الماضي وضمها أيضًا يف المضارع  فله باٌب واحد وهو

فمضارعه دائمًا يتبع ماضيه، َفُعَل َيْفُعُل، ويسمونه باب َكُرَم َيْكُرُم أو َشَرَف َيْشُرُف، 

   ويقولون ضٌم فضم أو ضم ضمٍ 

المجردة ال تخرج عن هذه األبواب الستة أكثرها  على ذلك نجد أن األفعال

تكون مفتوحة العين َفَعَل، ولهذا كانت مضارعاته أكثر له ثالثة  كما رأينا

، مضارعاته تأيت على كل حركاته، يأيت مضارعه مضمومًا، ومكسورًا، مضارعات

  َيْفَعُل  ثم َفَعَل  ،ُل ثم َفَعَل َيْفعِ  ،األكثر َيْفُعُل  َل عَ ، ففَ هبذه الكسرة ومفتوحًا

وهذا هو األغلب فيه، وَفَعَل وَيْفِعل ثم بعد ذلك َفِعَل وله مضارعان َيْفُعُل 

 بالكسر هذا نادر فعل له مضارعان وأما َفِعَل فليس له إال مضارٌع واحد َيْفُعُل 

إذًا كلما جاءنا فعل ماٍض على َفُعَل وإن مضارعه قطعًا على َيْفُعل، وإذا جاءنا 

ى َيْفِعل ، ومجيء مضارعه علماٍض على َفِعَل فإن مضارعه على َيْفَعل يف األغلب

، وسنذكرها قيل أربعٌة نادر حتى سنرى أهنم عدوا هذه األفعال القليلة النادرة لقلتها

  وعشرون فعالً فقط

وأما َفُعَل فهو كثير يف اللغة األكثر أن يكون على َيْفُعل أو َيْفِعل، وقد يكون 

ف حلق، أن على َيْفَعل، وسنرى أن َفَعَل َيْفَعُل هذا شرطه أن يكون عينه أو المه حر

، وسنفصل الكالم فيها بابًا بابًا إن تكون العين حرفًا حلقيًا أو الالم حرفًا حلقيًا

 ، وقد جمع أحد الناظمين هذه األبواب الستة بقوله:شاء اهلل تبعًا للمؤلف

 ، ضم ضٍم، كسرتانفتح ضٍم، فتح كسٍر، فتحتان                 كسر فتٍح 

َفَعَل له ثالثة أبواب بالتفصيل باعتبار  عرفنا أن، فعلى ذلك ستة أبواب 

، مضارعه، وَفِعَل له بابان باعتبار مضارعه، وَفُعَل له باٌب واحد باعتبار مضارعه
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وقد كان الممكن من هذه األبواب أي باعتبار الماضي مع المضارع من الناحية 

ثالثة  ، لماذا تسعة أبواب كما ذكر المصنف ثالثة يفالعقلية أن تكون تسعة أبواب

، فله يف ، ومكسور العين، ومضموم العينبتسعة، ألن الماضي يأيت مفتوح العين

، أيضًا له ثالث صور َيْفُعل، وَيْفِعل، وَيْفَعل ، ويف المضارعالماضي ثالث صور

فالصور محتملة أن تكون تسعة ألن ثالثة يف ثالثة تسعة، يعني لفعل ثالثة أبواب، 

وهذا وارٌد يف اللغة كما رأينا ولَفِعَل ثالثة أبواب  َيْفُعل، وَيْفِعل، وَيْفَعل، وهي

 لعِ فْ ويَ  غلبأن مضارعه َيْفُعل األولكن الذي ورد يف اللغة َيْفُعل، وَيْفِعل، وَيْفَعل، 

َيْفُعل، إذًا هذا سقط الذي سقط هنا َفِعَل َيْفُعل على  ولم يأيت له مضارع يف األقل

  َفِعَل َيْفُعل كسٌر فضم هذا سقط يف الواقع اللغوي هذا هوسقط وهو 

 كان ينبغي عقالً أو كان يمكن عقالً لَفُعَل أن تكون مضارعته على الثالثة 

، ولكن الذي جاء يف اللغة هو َيْفُعُل فقط، َفُعَل َيْفُعل وسقط َيْفُعل، وَيْفِعل، وَيْفَعل

، فالممكن عقالً شيء ُعَل َيْفَعُل ضٌم ففتحَفُعَل َيْفِعُل ضٌم فكسر، وسقط أيضًا فَ 

والموجود يف الواقع اللغوي شيٌء آخر قد يتفقان، وقد يختلفان، وهذا الذي أشار 

بذكر هذه األبواب بابًا  ، ثم بدأ المؤلف إليه المؤلف فيما قرأنا قبل قليل

  بابًا

  تعالى: فقال 

المضارع، كنََصَر  وضمها يف يالماض بفتح العين يف َفَعَل َيفُعل الباب األول:

 َينُْصر، وَقَعَد َيْقُعُد، وأَخَذ يأُخُذ، وَبرأ َيْبُرؤ، وقال يُقول، وَغَزا يْغزو، وَمرَّ َيُمرُّ 

 بفتح العين يفثم ذكر ضابطه  َفَعَل َيفُعل الباب األول:تعالى:  قال 

حسب ذكرها السابق  ثم بين األبواب التي يأيت فيها المضارع وضمها يف يالماض

يأيت يف السالم  َفَعَل َيفُعلبتقسيم الفعل إلى صحيٍح ومعتل، فذكر أن هذا الباب 

، ويأيت أيضًا يف المهموز ُل تُ قْ يَ  َل تَ ، وقَ ُب تُ كْ يَ  َب تَ وكذلك كَ  كنََصَر َينُْصر، وَقَعَد َيْقُعُد،
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الالم، وكذلك َأَكَل َيْأُكُل، ويأيت  مهموز وَبرأ َيْبُرؤ مهموز الفاء أَخَذ يأُخُذ،مثله ب 

 أيضًا يف األجوف مثله بقال يقول، وأيضًا َصاَم َيصوم وعاد يُعود 

والواو يف من هذا الباب مع أن ثانيه ألف ساكنة  كيف عرفنا أن قال يقول قلت:

َقاَل َفَعَل، َيُقول  َفَعَل َيُفْعُل ، فكان يف الظاهر أن يكون وزنه يقول أيضًا واو ساكنة

َفَعَل َيُفْعُل، ألن أصل هذا الفعل َيُفْعل، هذا الوزن يف الظاهر، لكن نقول ال وعلى 

قبل اإلعالل الذي درسناه يف باب اإلعالل واإلبدال أصله َقَوَل َيْقُوُل، فَقَوَل أصابه 

الضمة من  إعالٌل بالقلب ُقلبت الواو ألفًا، وَيْقُوُل أصاهبا إعالٌل بالنقل نقلت

   الحرف الساكن قبلها َيقول، وقد درسنا ذلك يف باب اإلعالل واإلبدال

لهذا قلت يف أول هذا الدرس إن هذا الدرس ال يصلح للمبتدئين، ألننا سنعول 

ال بد أن يبدأ الطالب هذه  كثيرًا على ما كنا شرحناه من قبل، وهكذا يف كل العلوم

ولم يصعد الدرجة التي قبلها فإنه سيسقط  العلوم درجًة فدرجة ولو صعد درجةً 

  ويتعثر

، ومثله وذكر المؤلف أن هذا الباب يأيت أيضًا يف الفعل الناقص معتل اآلخر

  ودُ ْش ا يَ دَ ، وَش وَدَعا َيْدعو َغَزا يْغزو،ب

، ثم ُقلبت الواو ألفًا غزا يغُزُو، َغَزَو َيغزوُ أصل هذا الفعل قبل اإلعالل  قلت:

، وذكر أن هذا الباب فقيل يغزو بسبب الثقلثم ُخففت الواو بحذف الضمة عنها 

 أيضًا يأيت يف الفعل المضعف نحو: َمَر َيُمُر، وكذلك َهَد َيُهُد، وَعَد َيُعُد 

هر، ومع وزنه يف الظاهر َفَعَل، وكذلك َيُمُر َيُفُعُل، هذا وزنه يف الظا َمرَ  قلت:

 ذلك لم نقل إن وزنه َفَعَل َيُفُعُل بل قلنا إنه من هذا الباب َفَعَل َيُفُعُل، لماذا؟

، وقد شرحنا ذلك يف باب اإلدغام، َمَرَر ثم ألن أصله قبل اإلدغام َمَرَر َيْمُررُ 

ُأدغمت الراء يف الراء  ُأدغمت الراء يف الراء واإلدغام يوجب إسكان األول َمَر َيْمُررُ 
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واإلدغام يوجب إسكان الراء األولى فنقلت الضمة منها إلى الساكن قبلها يمر، 

ويتبين ذلك عندما نسب هذا الفعل المضعف إلى الماضي المتصل بضميٍر متحرك 

)الماضي( الفعل الماضي إذا اتصل بضمير المتحرك يعني بضمير المتكلم 

)هو( أو نون النسوة، النسوة ذهاب )نا( أو )نا( المتكلمين نحن ذهبنا،  بتذهك

المتصلة متحركة ثالثة، فإنك ستقول يف َمَر هذه الفعل المدغم عند ئر هذه الضا

إسناده إلى ضميٍر متحرك َمَرُت ستعيد الفك ستفك اإلدغام َمَرَر، ثم تسكن إلى 

كما  ، وكذلك عند جزم المضعف وأمرهالتاء وتسكن ما قبل التاء آخر الفعل َمَررُت 

درسنا ذلك أيضًا يف باب اإلدغام وعرفنا أن جزم المضعف وأمره فيه لغتان 

  للعرب

، ولهذا نقول يف اإلدغام يبقى على إدغامه واللغة األخرى الفك يفك األولى:

 ، وكذلكفإذا سبقه جازم نقول لم َيُمَر باإلدغام أو يمر بالفكوجوبًا َيمر اإلدغام 

، ومعنى ذلك أن َفَعَل َيفُعُل يأيت من جميع نقول ُمَر باإلدغام أو أمرر بالفك يف األمر

األفعال سوى المثال ما ذكر يأيت من كل األفعال السالم والمهموز والمضعف 

واألجوف والناقص، كل هذه األفعال سوى المثال ما كانت فاءه حرف علة، فإنه 

  ال يأيت من هذا الباب

هذا الباب وهذا أمٌر مهم أن نعرف المواضع الخاصة هبذا الباب، ومن مواضع 

، إذا عرفت هناك مواضع يف اللغة خاصٌة لهذا الباب ال تكون إال من هذا الباب

 ذلك ستضبط كثيرًا من األفعال 

باب َنَصَر َينُْصُر  فمن هذه األبواب الخاصة هبذا الباب باب َفَعَل َيْفُعُل 

يعني ليس الزمًا، فإنه يكون  إذا كان متعديًالمضعف المضعف المتعدي الفعل ا

وسده يسده، ومن عادة الصرفيين أهنم إذا  من َفَعَل يفعل مثل هد يهده، وعده يعده،

يف المتعدي  وصلون الفعل إلى إلغاءهأرادوا أن يميزو بين المتعدي والالزم أهنم ي
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وأما الالزم فال يسند إلى هاء الغائب يحدث التميز بذلك يكون متعدي مثل ضربه  

يتبين أنه َب، فلهذا وجدتم أن رِ َح، وطَ والالزم نحو َجَلَس، وَفرِ وأخده وأكرمه 

 متعٍد ألننا قلنا المضعف المتعدي 

حرف يعني ما كانت عينه  ومن األبواب الخاصة هبذا الباب األجوف الواوي

نحو قال يقول عينه واو ظهرت يف علة الواوي يعني أن عينه معتلة بالواو باب الياء 

قال يقول َصاَم يصوم، جاد يجود، وقلنا الواو إلخراج الياء ألن األجوف المضارع 

 الياء سيأتينا يف الباب التالي َفَعل َيفِعل كباع يبيع 

لناقص يعني أن المه الخاصة هبذا الباب الناقص الواوي، اومن المواضع 

المه واو ظهرت يف المضارع  مثل دعا يدعو ،حرف علة، الواوي يعني أن المه واو

دعا يدعو، وسما يسمو، وغزا يغزو، قلنا الواوي إلخراج الياء كأن الناقص اليائي 

  من الباب التالي فعل يفِعُل مثل قضى يقضي، ورمى يرمي كما سيأيت

 نصر ينصر ما بني للمفاخرة ُل عُ فْ يَ  َل عَ الباب باب فَ ومن المواضع الخاصة هبذا 

يعني أنك يقولون إن جميع األفعال الثالثية إذا أردت هبا المفاخرة يعني المغالبة 

، فأردت أن تبين أنك غلبته يف ذلك فإنك تجعل فاخرت أحدًا غالبته يف أمٍر فغلبته

صل يف َخصم يخصم أن األالفعل على َفعَل َيْفُعُل نحو خاصمته فخاصمته أخصمه 

خصم يخصم، لكن هنا ال تريد به ذلك المعنى وإنما َفَعَل َيْفُعُل مضارعه من باب 

تريد به أنك غلبته يف المخاصمة فقولك خاصمته معناه خاصم كل منكم اآلخر 

 هذا فعل يدل على المفاعلة والمشاركة 

اآلن أنت تريد معنًى فوق ذلك بعد أن خاصم كل منكن اآلخر غلبته يف 

المخاصمة فتقول خاصمته يف الماضي ويف المضارع أخصمه فصار من باب فعل 

يفعل خصمته أخصمه أنا أخصم زيدًا يعني أغلبه يف المخاصمة، وضاربته فضربته 

يعني أغلبه يف المسابقة، يعني أغلبه يف المضاربة، وسابقته فسبقته أسبقه وأنا أضربه 
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وفاضلني ففضلته أفضله، وهكذا، وسيأيت بياٌن لهذه المسألة بأوسع من ذلك يف 

 التنبيه السابع يف التنبيهات التي ستأيت بعد هذه األبواب إن شاء اهلل 

من األفعال التي جاءت على  وما سوى هذه المواضع التي ذكرناها األربعة

، واألصل يف كل عين الفعل أنه سماعي إال أنما طرد وغلب 
ٌ
فعل يفعل فهو سماعي

يف ضبط عين  شككتذكرنا قاعدته وما سوى ذلك نعود فيه إلى السماع، ولهذا إذا 

الفعل يف الماضي أو يف المضارع أو يف أي فعل تعود للمعجمات لتتبين ضبطه، 

ت التي تبين ذلك ضبط العين يف الماضي والمضارع بسرعة معجمالومن أسهل ا

الوسيط لمجمع اللغة العربية يف القاهرة( التزم بيان حركة الماضي  عجم)الم

 والمضارع يف كل األفعال 

ثم انتقلنا بعد ذلك مع المؤلف إلى الباب الثاين من أبواب الفعل الثالثي 

   المجرد باعتبار ماضيه مع مضارعه

وكسرها  يالماض بفتح العين يف َفَعَل َيْفِعل :الباب الثاين المؤلف فقال 

المضارع كَضَرَب يْضرب، وَجَلَس َيْجلُِس، وَوَعَد َيِعد، وباع يبيع، وَرمى يرمِي،  يف

، وأتى يأيت، وجاء يجيء، وأَبر النخل يأبِره، يوَوقى يقِ  ، وَطَوى يْطوي، وفرَّ يِفرُّ

 وى َيأوي، وَوأى َيئي، بمعنى وعد وَهنَأ يهنيء، َوأ

بين المؤلف  َضَرَب يْضربوقلنا يسمونه باب  َفَعَل َيْفِعل الباب الثاينهذا 

  ثم بين بعد ذلك المضارع وكسرها يف يالماض بفتح العين يفضبطه فقال ،

َس كَضَرَب يْضرب، وَجلَ يأيت يف السالم  َفَعَل َيْفِعلأن يأيت فبين أن ذلك الباب 

 ، وَجَب َيِجُب َوَعَد َيِعد، ويأيت يف المثال نحو َيْجلُِس 

والجواب عن ذلك ما درسناه يف باب  َفَعَل َيْفِعلمن  َوَعَد َيِعدكيف كان  قلت:

أن أصل الفعل َوَعَد َيوِعُد وعد فعل ال إعالل فيه يوعد هذا  اإلبدالاإلعالل و
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هذا من مواضع حذف الفاء يف المضارع  األصل يف المضارع ثم حذفت الواو 

صارت َيِعُد إذًا فالفعل يف أصله على وزن  القياسية درسناها يف إعالل الحذف يوعد

يف األجوف  َفَعَل َيْفِعل فعل يفعل ويأيت أيضًا هذا الفعل، ويأيت أيضًا هذا الباب

 معتل العين مثل له المؤلف معتل العين، كذلك بان يبين، وماد يميد 

 َفَعَل َيْفِعلأصل هذه األفعال قبل اإلعالل يف مثالً باع يبيع بايع يبيع،  قلت:

فبايع فيه إعالٌل يف القلب قلبت الياء ألفًا ويبيع فيه إعالٌل بالنقل نقل يف الكسرة من 

، ويأيت هذا الباب أيضًا يف الفعل الناقص معتل الالم نحو الياء إلى الساكن قبلها

الفعل قبل اإلعالل رمي يرمي، رمي قلبت الياء ألفًا  وأصل هذا قلت:رمى يرمي، 

 َفَعَل َيْفِعلحذفت الحركة ضمة عن الياء لثقلها وُسكنت، ويأيت هذا الباب ويرمي 

أصل هذا  قلت:، وطوى يطوي ى يقييف اللفيف المقرون والمفروق نحو وق

لتحركها إسر فتح الفعل قبل اإلعالل وقى يقي وقي يوقي، وقي قلبت الياء ألفًا 

 ُأعلت إعالل يعد حذفت الواو ألهنا فاٌء 
ُ
   يف مثاٍل على يفعلويوقي

 قلت:ويأيت هذا الباب يف المضعف مثل فر يفر، ففر على فعل ويفر على يفعل 

وأصل ذلك قبل اإلدغام َفَرَر َيفِرُر ثم حدث اإلدغام ولهذا يفك يف الماضي المسند 

أو يف المضارع المجزوم، وكذلك األمر جوازًا يقول  إلى ضمير المتحرك كفررت

   لم َأفَر ولم أفرر

أصله  قلت: ويأيت هذا الباب أيضًا يف المهموز كله المهموز الناقص كأتى يأيت

أصله قبل  قلت:قبل اإلعالل أيت يأيت، ويأيت يف المهموز األجوف نحو جاء يجيء 

 ُئ اإلعالل َجَيَأ َيْجيِ 

وكذلك يأيت يف المهموز الصحيح الذي ليس فيه حرف علة مثل أبر النخلة 

يأبره إذا أبره وهنأ يهنيء على لغة من لغااها ألن يقال أيضًا يهنيُء، ويأيت أيضًا يف 

الفيف المقرون والمفروق وهو مهموز، ويأيت يف المهموز كله، المهموز اللفيف 
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موز، وأيضًا لفيف مقرون بأن الواو المقرون والمفروق، مثل أوى يأوي وأوى مه

والياء مقرتنان، وكذلك يف وأى فهو مهموز العين ومع ذلك لفيٌف مفروق ألن 

أوى وأى يأوي بمعنى وعد كما قال المؤلف، الهمزة فرقت بين حريف العلة 

 واألصل قبل اإلعالل يف أوى أوي، ويف يأوي يأوُي 

ه مواضع يف اللغة فمن مواضع هذا ل بَضَرَب يْضرِ  َفَعَل َيْفِعلوهذا الباب 

الباب المثال الواوي، المثال ما كانت فاءه حرف علة الواوي يعني أنه معتٌل بالواو 

كوعد يعد، ووزن يزن، وورث يرث، ووصف يصف، ووجب يجب، قالوا على أن 

ال يكون حلقي الالم أن ال تكون المه حرف حلق، فإن كانت المه حرف حلق 

ما سيأيت يف فعل يفعل نحو: وضع يضع الالم عين، ووقع فتحت عين المضارع ك

  يقع الالم عين عن الحرف حلقي

ومن مواضع هذا الباب األجوف اليائي، األجوف يعني أن عينه معتلة، يائي أي 

فباع يبيع من  ،أهنا معتلة بالياء نحو: باع يبيع عين الكلمة ياء ظهرت يف المضارع

   وبان يبين وجاء يجيءُ فعل يفعل كما شرحنا وبات يبيت 

ومن مواضع هذا الباب الناقص اليائي، الناقص معتل الالم اليائي أي أن المه 

ياء، نحو أتى يأيت، وقضى يقضي، وهدى يهدي، قالوا على أال تكون عينه حرف 

فإن كانت عينه حرف حلٍق فتحت عين المضارع كما سيأيت يف فعل يفعل حلق، 

ألن عينه همزة، كرأى  يرىمثل هنى ينهى عينه هاء، ورعى يرعى عينه عين، ومنه 

على وزن فعل واضح، وأما يرى فأصلها يرأى يفعل مثل يرعى ينهى يرأى، لكن 

   حذفت الهمزة تحفيفًا فقلت العرب يرى

، يعني غير المتعدي ليس له مفعول اب المضعف الالزمومن مواضع هذا الب

به نحو فر يفر ال تقول فره، وإنما تقول فر منه بمعنى الفرار، وحن يحن حنينًا وأن 

 
ٌ
 يأن أنينًا، فهذه مواضع خاصة لهذا الباب وما سوى ذلك يف هذا الباب فسماعي
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 فَعل َيْفَعل ثالث:الباب ال إلى الباب الثالث فقال: ثم انتقل المؤلف  

َيْيَفُع،  بالفتح فيهما: كفَتح يفَتح، وَذهب يْذَهب، وَسعى َيْسعى، وَوَضع يضع، ويَفع

 َوَوَهل َيْوَهل، وأَلَه يأَله، وَسأل َيْسأل، َوَقرأ يقرُأ 

 العين أو الالم   يالماض وكل ما كانت عينُه مفتوحٌة يف
ُّ
والمضارع، فهو َحْلقي

وليس كل ما كان حلقيًّا مفتوًحا فيهما  وحروف الحلق ستة: الهمزة والهاء والحاء 

 والخاء والعين والغين 

 وما جاء من هذا الباب بدون حرف َحْلقّى فشاّذ، كأَبى يأَبى، وَهَلَك يْهلك، يف

ن، وَقَلى َيْقلى: غير فصيح  وَبَقى إحدى لغتيه، أو من تدخل اللغات، كَرَكن يْرك

، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيًفا، وهذا يالماض يبَقى: لغة طيِّئ، واألصل كسر العين يف

 قياس عندهم 

ن ضابطه فقال بالفتح فيهما أي يف الماضي هو فعل يفعل بيَّ فالباب الثالث إذًا 

كفتح يفتح وذهب يذهب،  ويف المضارع يفعل، ثم ذكر أن هذا الباب يأيت يف السالم

  قلت:ويف الناقص معتل الالم نحو سعى يسعى 
ُ
 أصله قبل اإلعالل سعي يسعي

، ويأيت أيضًا يف مثال معتل الفاء نحو: وضع 
ٌ
ألفه منقلبٌة عن ياء بدليل مصدر سعي

، ومثل له فحذفت الواو شذوذاً  عُ َض وأصله قبل اإلعالل وضع يُ  قلت:يضع، 

يفع، ووهل يوهل، فوضع وهل مثاالن واويان، ويفع مثاٌل المؤلف أيضًا بيفع ي

  
ٌ
 يائي

وسأل يسأل  ،أله يأله مهموز الفاءيف المهموز نحو:  فَعل َيْفَعلويأيت هذا الباب 

 مهموز العين، وقرأ يقرأ مهموز الالم 

   إذًا فهو يأيت يف السالب والناقص والمثال والمهموز
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بينها المؤلف فقال كل ما كانت عينه  لفَعل َيْفعَ وهناك مواضع لهذا الباب 

مفتوحة يف الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو الالم، وليس كل ما كان حلقيًا 

مفتوحًا فيهما ثم بين حروف الحلق، وذكر أهنا يف العدد ستة وهي الهمزة والهاء 

أن كل  معنى كالمه قلت:يف أقصى الحلق، والحاء والخاء، والعين والغين، 

األفعال التي جاءت من هذا الباب حلقية العين أو الالم البد أن تكون عينها أو 

، وقطع الالم عين وهكذا، ولكن ال عكس المها حرفًا حلقيًا كذهب العين هاء

 يعني ليس كل فعٍل يكون حلقي العين أو الالم يجب فيه أن يكون من هذا الباب 

يعني كل أفعال هذا الباب حلقية العين أو إذًا فهذا القيد مضطرٌد ال منعكس 

الالم وال عكس، ليست كل األفعال الحلقية العين أو الالم تكون من هذا الباب، 

 ،وبعث يبعث ،ومن مواضع هذا الباب السالم الحلقي العين نحو: ذهب يذهب

والسالم الحلقي الالم مثل صنع يصنع وربح يربح وقطع يقطع،  ،وسأل يسأل

يكون من هذا الباب بكثرة ويكون فعل غير السالم المهموز والمعتل السالم، ألن 

من غير هذا الباب أيضًا أما السالم الحلقي العين والسالم الحلقي الالم فاألغلب 

فيهما أهنما من هذا الباب لكن أيضًا ليس بشرط كما سبق، هذا مضطرٌد ال 

مضعفًة وأال تشتهر  نكومنعكس ولهذا نقول كما قالوا شرط أفعال هذا الباب أال ت

 بضٍم أو كسٍر 

 لماذا نشترط هذا الشرط؟

لما فهمناه يف الباب األول فعل يفعل نصر ينصر، ويف الباب الثاين فعل يفعل 

قياس معدة من باب نصر ينصر قياسه  ضرب يضرب، إذ عرفنا أن الفعل المضعف

الزمه من باب ضرب يضرب فر يفر وأن يأن، وسبق بيان  وقياس ،هد يهد عد يعد

 القياس يف المضعف فلهذا نستثنيه هنا 
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والشرط الثاين أال تشتهر هذه األفعال بضٍم أو كسٍر، من األفعال التي جاءت  

بالضم قعد يقعد وطلع يطلع وصلح يصلح ودخل يدخل، هذه مشهورة بالضم، 

ارع بغا يبغي وشخر يشخر، وهنق ينهق بالكسرة يف المضومن األفعال المشهورة 

  من النهيق

إذًا كل ما جاء على فعل يفعل فهو حلقي الالم أو العين وال عكس، فليس كل 

حلقي الالم أو العين يكون من فعل يفعل، ولهذا حكموا بعدم القياس على كل 

 فعٍل جاء على هذا الباب وليس حلقي العين أو الالم، ألنا قلنا أن هذه القاعدة

فلهذا األفعال التي جاءت من هذا الباب وليست حلقية  ،مضطردة ال منعكسة

   العين أو الالم نقول هذه شاذة

ولهذا قال المؤلف: ما جاء من هذا الباب بدون حرٍف حلقٍي أي ليست عينه 

فإما أنه شاذ أو من تداخل اللغات أو غير  ،حرف حلق، وليست المه حرف حلق

فصيح أو خاص بلغة من لغات العرب، ما جاء من هذا الباب وليس حلقي العين 

، فعينه باء والمه ياء، ومع ذلك أو حلقي الالم فهو إما شاذ، وهذه نوادر كأبى يأبى

يف  ناقص يائي كما سبقجاء على فعل يفعل أبى يأبى، وكان قياسه أبى يأبي، ألنه 

 فعل يفعل وكذلك هلك يهلك فيه لغتان:

 األولى: هلك يهلك من ضرب يضرب، وهذه األفصح 

 واألخرى: هلك يهلك وهي لغٌة قليلة أو ضعيفة وهذه اللغة هي الشاذة 

أو نقول إن هذه األفعال من تداخل اللغات مثل ركن يركن، نام على تداخل 

، فهذا الفعل فيه عن العرب يف اللغات نبين ذلك يف المثال المذكور ركن يركن

من  والثانية: ركن يركن، األصل لغتان، األولى: ركن يركن من باب نصر ينصر

 باب فرح يفرح كما سيأيت، وهما على القياس 
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 ركنثم جاء من العرب من خلط بين هاتين اللغتين فأخذ الماضي من األولى  

وأخذ المضارع من الثانية يركن، فصار يقول ركن يركن، فأدخل إحدى اللغتين يف 

األخرى، فهذا معنى قولهم تداخل اللغات، أو نقول أن هذه األفعال غير فصيحة 

كقلى يقلى، ألن الفصيح قلى يقلي ألنه ناقٌص يائي، هذه الفصيحة المشهورة أما 

ة لقبيلة بني عامر وهي من قبائل بني تميم قلى يلقى فغير فصيحة، وقيل إهنا لغة قليل

وهي خاصة هبذا الفعل فقط وليست مضطردة عندهم فيما ماثلة، أو نقول إن هذه 

يف نحو بقى يبقى فإن العرب يقولون بقي  ءخاصة بقبيلة وهي قبيلة طي األفعال

ل يبقى على يفعل من باب فرح يفرح وهذا قياسها بقي يبقى، ألن القياس على فعِ 

يفعل بقي يبقى، رضي يرضى، خشي سيأيت يف فعل أن يكون مضارعه على  كما

يخشى، إال إن هذه القبيلة قبيلة طيء يقولون بقى يبقى وهذا قياس عندهم، قياس 

 يف ماذا؟

قياس عندهم يف الفعل الناقص الذي على فعل يفعل، الفعل الناقص يعني  

معتل الالم إذا كان على فعل يفعل كبقي يبقى، وخشي يخشى، فإهنم يقلبون 

بقي بقى، كأهنم يطلبون ذلك للتخفيف،  بدلفيقولون  َل عَ فَ إلى  َل عِ فَ  منالماضي 

يف خشي،  خشييى َش فلهذا يقولون بقى يبقى ويقولون رضى يرضا ويقولون َخ 

 ىئ ے ھ ھ ھ ھ يئيف نسي ويف ذلك القراءة الشاذة  ىنسيويقولون نسى 

   ىئ ے ھ ھ ھ ھ يئوجمهور القراء قرأو على جمهور العرب  [278: البقرة]

وأما العكس لهذه القاعدة فال عكس، يعني مجيء حلقي العين أو الالم على  

وارد يف اللغة مثل رجع يرجع معتل الالم، وقعد يقعد معتل غير فعل يفعل هذا 

العين، وعبد يعبد ال يصلح هذا مثال، وعد يعد، معتل العين، وباع يبيع، معتل 

  الالم، ودعا يدعو معتل العين
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لفعل بمضارعاته الثالثة فعل يفعل نصر ينصر، وفعل يفعل ضرب  قلت:  

رة المعاين التي يدل عليها كثيرة يضرب، وفعل يفعل مثل ذهب يذهب، معاٍن كثي

ألهنا أكثر األفعال الثالثية المجردة ألهنا كثيرة جدا يذكروهنا بالكتب المجردة، 

 لكننا سنذكر أهم معاين َفعل وَفُعل ألهنما أقل من فعل، وسنذكرها بعد قليل 

 ، وفتحها يفيالماض بكسر العين يف َفِعل َيْفَعل الباب الرابع:: قال  

المضارع، كفِرَح يفَرح، وعلِم يعَلم، ووِجل يوَجل، وَيبَِس ييَبس، وخاف َيخاف، 

 
َ
وهاب َيهاب، وغيَد يغْيُد، وَعِور َيْعَور، وَرضي يرضَى، وَقِوي يْقوى، َوَوِجي

 يْوَجى، وَعضَّ َيعّض، وأمِن يأَمن، وَسئِم َيْسأم، وَصِدئ َيْصدأ 

لى الفرح وتوابعه، واالمتالء والُخْلو، من هذا الباب األفعال الداّلة ع ويأيت

الَغَزل: كفِرح  واأللوان والعيوب، والِخلق الظاهرة، التي تذكر لتحيلة اإلنسان يف

وطِرب، وَبطِر وأِشر، وَغِضب َوحِزن، وكشبِع وَروي َوسكِر، وكعطِش وظِمئ 

 وَصِدي وَهيم، وكَحِمر وسوِد، وكعوِر وعِمش وجِهر وكِغيد وَهيف َولمي 

فعل يفعل بين ضابطه فقال بكسر العين يف الماضي وفتحها يف  لباب الرابعا 

المضارع، وبين أنه يأيت يف الفعل السالم كفرح يفرح وعلم يعلم، ويف المثال معتل 

الفاء وجل يوجل، ويبس ييبس، األول وجل مثال واوي، والثاين مثال يائي، يأيت يف 

 يغيد، وعور يعور األجوف نحو: خاف يخاف، وهاب يهاب، وغيد 

خاف يخاف على فعل يفعل، ألن أصله قبل اإلعالل خوف يخوف،  قلت: 

، وكذلك فعل يفعل، وكذلك هاب يهاب، إال إن الواو يف خوف قلبت ألفًا خاف

يف يخوف، فيه إعالًل بالنقل نقلت الفتحة من الواو إلى الساكن قبلها يخا ثم قلبت 

  الواو ألفًا يخاف
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هذا  ؟اإلعالل يف خاف يخاف، وهاب يهاب دون غيد وعورولماذا حدث  

 درس يف باب اإلعالل واإلبدال 

ويأيت أيضًا فعل يفعل يف الناقص معتل الالم نحو رضي يرضى معتٌل بالياء يف  

الظاهر، لكنه يف الحقيقة واوي الالم، ألنه من الرضوان، فالياء هنا أصلها واو، ألن 

ر كسر سثم أعل من رضي لكون الواو متطرفًة إ ُضوُ رْ أصلها قبل اإلعالل َرِضَو يَ 

وأما يرضى فأعلت من يرضَو فالفتحة على الواو استثقلت وحذفت فالفتحة على 

 الواو جعلت الواو تقلب ألفًا ألن الواو تحركت إسر فتٍح فقلبت ألفًا 

ثم ذكر المؤلف أن هذا الباب فعل يفعل يأيت أيضًا يف اللفيف المقرون  

 وأصله قبل اإلعالل قوي يقوُي  قلت:ووجي يوجى،  ،ق نحو: قوي يوقىوالمفرو

ألنه من القوة، ثم بعد ذلك قلبت الواو ياًء  ،هذا على فعل وأصله األول َقِووَ 

 ، ثم بعد ذلك أعلت يقوُي يف قلب الياء ألفًا لتحركها إسر فتح لتطرفها إسر كسر

المضعف نحو: عض يعض، ثم ذكر المؤلف أن هذا الباب أيضًا يأيت يف  

، يتبين ذلك يف الماضي ُل عَ فْ يَ  َل عَ قلت: وأصله قبل اإلدغام َعَضَض َيْعَضُض على فَ 

المسند إلى ضمير المتحرك عضضت أو يف المضارع المجزوم أو األمر جوازًا 

  فتقول لم أعض ولم أعضض

العين، ويأيت هذا الباب أيضًا يف المهموز نحو: أمن يأمن، وسأم يسأم مهموز  

   وصدأ يصدأ مهموز الالم

ولهذا الباب فعل يفعل مواضع وهذه المواضع هنا مرتبطة بالمعاين، ونحن يف 

يف فعل يفعل ذكر معاين هذا الباب، أما يف  ذلك تبع للمؤلف، فالمؤلف هنا ذكر

األبواب السابقة الثالثة لم يذكر معانيها كما ذكرنا، وهذا الباب باب فعل يفعل يأيت 

يف معاٍن قال المؤلف: ويأيت من هذا الباب األفعال الدالة على، يعني األفعال التي 



 

 
e 

g h 

f  153 
 الصرف فن يف العرف شذا

ح وتوابع الفرح الفر أضادهتدل على هذه المعاين، األول الفرح وتوابعه وكذلك  

حزن والطرح وكذلك يف االمتالء لوكذلك أضاد الفرح كا ،كالطرب ونحو ذلك

، وكذلك يف األلوان، وكذلك يف العيوب، وكذلك يف األمراض وهي من والخلو

يعني المخلوقة التي هي من أصل الخلقة، العيوب، وكذلك يف الخلق الظاهرة، 

يريد أن يقول الخلق المخلوقة التي تذكر  يقول التي تذكر لتحلية اإلنسان يف الغزل،

هذا الباب يف الخلق الظاهرة يف مدح اإلنسان عند الغزل ونحوه، والحقيقة أن 

  عمومًا سواًء يف المدح أو يف غير المدح

ثم بعد ذلك مثل، ذكر هذه المعاين إجمااًل ثم مثل لها، لٌف ونشٌر مرتب، ولو  

 المعاين لكان أوضح ذكر هذه األمثلة بعد كل معنًا من 

، وأضاد الفرح نحو: غضب وبطر وأشر وطرب فرح :فالفرح وتوابعه نحو 

وحزن وسئم، واالمتالء نحو: شبع وروي وسكر، والخلو نحو: عطش وظمأ 

وصدئ وهيم، هيم يعني أصيب بمرض بحيث يشرب وال يرتوي ومن ذلك الهيم 

واأللوان قال المؤلف: الجمال إذا أصيبت هبذا الداء فإهنا تشرب وال تروى، 

ق وخضر، وقول المؤلف حمر بمعنى صار أحمر غير مسموع، ركحمر وسود وز

ألن العرب استغنت عنه بحمر كما قال سيبويه كأن المؤلف قاسه على بابه يعني 

قالوا سود وزرق وخضر قاس عليه حمر ولو مثل بخضر مثالً أو على األلوان كما 

ومن األفعال الدالة على العيوب من أمثال زرق لكان ذلك أحسن ألنه مسموع، 

، وعرج المؤلف، عور من العور وعمش من العمش، وجهر يعني أجهر الصوت

من العرج، وبرص من الربص، ونمش نمش، وخرس يعني صار أخرس ال يتكلم 

وصلع صار أصلع، واألمراض نحو: مرض وسقم، والخلق الظاهرة كغيدا صار 

مرة مستحسنة سصار نحيف الخصر، ولمي وهي  أغيد طويل الرقبة، وهيف يعني

، ورقب إذا عظمت رقبته، وشفه إذا عظمت شفهته، وأذن إذا عظمت يف الشفتين
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أذنه، وقوله خلق وهي األمور المخلوقة، وأما األخالق فجمع خلق، وهي األمور 

 التي يكتسبها اإلنسان 

بضم  فُعل يفُعل الباب الخامس:ثم ننتقل مع المؤلف إلى الباب التالي وهو  

العيبن فيهما، كشُرف يشُرف، وحُسن يْحُسن، ووُسم يوُسم، وَيُمن ييُمن، وأُسل 

 يأُسل، ولُؤم يلُؤم، وجُرؤ يْحُرؤ، وَسُرَو َيْسُرو 

، الالم 
َّ
ولم يرد من هذا الباب يائي اللعين إال لفظُة َهُيَؤ: صار ذا هيئة  وال يائي

)هكذا يف النسخ لكن  بمعنى العقل، وال مضاعًفاوهو متصرف إال َنُهو، من النُّهية، 

إال قليالً، كَشُرْرت مثلَث الراء، وَلُبْبت، بضم  صواب اإلعراب وال مضاعٌف(

 العين وكسرها، والمضارع َتَلبُّ بفتح العين ال غير 

 لها ُمْكث  يالت يوهذا الباب لألوصاف الِخْلقية، وه

ل كل فعل ثالث  ولك أن تحوِّ
ّ
اب، للداللة على أن معناه صار إلى هذا الب ي

ب، فتنسلخ عن  كالغريزة يف صاحبه  وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجُّ

 الحَدث 

وذكر يف ضابطه قال: بضم العين  فُعل يفُعل كما ذكر المؤلف الباب الخامس

ِعِل لما فيهما ومن الواضح أن المؤلف قدم هذا الباب فعل يفعل على باب َفَعل َيفْ 

وهو كرم يكرم يأيت  فُعل يفُعل أشرنا إليه سابقًا من ندرة باب َفَعل َيْفِعِل، ثم أن باب

يف السالم فشرف يشرف وحسن يحسن، ويف المثال معتل الفاء كوسم يوسم صار 

ويمن ييمن من اليمن الربكة، ويأيت يف المهموز نحو: أسل يأسل مهموز  ،وسيمًا

 وجرأ يجرأ مهموز الالم  ،العينالفاء ولئم يلئم مهموز 

يقال: أسل يأسل إذا استوى وملس كقولهم خد أسيل يعني مستٍو وأملس،  

 ريًاسأيضًا يف الناقص الواوي نحو: سرو يسروا إذا صار  فُعل يفُعليأيت هذا الباب 
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وأصله قبل اإلعالل سرَو يسرُو، ثم حذفت الواو للثقل، ثم حذفت الضمة عن  

   الواو للثقل

ولم يرد من هذا الباب يتعلق بباب فعل فقال: وذكر المؤلف بعد ذلك تنبيهًا 

 الالم يائي اللعين
َّ
تبعًا ضعف، هذه ثالثة أشياء نبه عليها المؤلف وال م وال يائي

 العين يعني فعٌل معتل العين 
ُّ
للصرفيين فقال إن باب فعل يفعُل، لم يرد فيه يائي

 الالمبالياء، وال 
َّ
 تل الالم بالياء، وال مضعف فعل مع يائي

بمعنى صار ذا هيأة يقال  َهُيؤَ  لم يرد من هذا الباب يائي العين إال لفظة :األول

  هذا استثناء هيأ يهيؤ

من النهو  َنُهولم يرد من هذا الباب يائي الالم وهو متصرف إال  التنبيه الثاين:

يعني صار عاقالً صار ذا عقل، يقال: هنو ينهو من النهية العقل،  َنُهويعني العقل، 

والنهية تجمع على النهى مثل قربة وقرب، يقال: أولو النهى يعني العقول، فاتضح 

إلى واو إذا  أصلها ياء هني، ألنه من النهية، لكن اعتلت الياء َنُهوبذلك أن الواو يف 

 واإلبدال طرفها إسر ضم، كما درسنا يف باب اإلعالل 

مشروكًا يعني مع  أنه لم يرد من هذا الباب مضاعٌف إال قليالً  والتنبيه الثالث:

أنه ورد من باب فعل، وهذا نادر، ومع ذلك هو جاء على باٍب آخر غير فُعل وَفَعَل، 

مثل المؤلف مثالين، شررت يعني صرت شريرًا، ولببت يعني صرت ذا عقل أي 

 عاقالً 

شررت أي صرت شريرًا هو مثلث العين كما قال المؤلف مثلث  :المثال األول

الراء قوله مثلث يعني يف العين عين الكلمة وهو الراء هنا الحركات الثالثة، الضم 

شُررت، والفتح شرَرت، والكسر شِررت، وأما المضارع يف هذه الكلمة فقد جاء 



 

 156 
 الصرف فن يف العرف شذا

 

e 

g h 

f  

يكون يف الفعل  أنت شررت تشر وتُشر، فعلى ذلك بضم العين وفتحها، فشر وتشر

 ثالث لغات:

 من باب نصر ينصر، شررت تشر  األولى:

 من باب فرح يفرح، شرِرت تشر  والثانية:

 من باب كرم يكرم، شرُرت يشر، وهي التي اهمنا هنا  والثالثة:

الذي ذكره المؤلف: لببت إذا صرت ذا لب أي عقل، يجمع  :والمثال الثاين

وهذه  ،ة من باب فرحت يفرح يقال لببت تلُب اللب على الباب، وفيه لغتان الكثير

حكاها يونس ابن حبيب شيخ سيبويه، ولكن المؤلف جرى على اللغة المشهورة 

، الماضي فيه ب ليس يف المضارع إال الفتح َتَلبلَ ، وقال إن المضارع تَ فأنكر تلُب 

فأثبت  لغتان، الضم لُببَت والكسر لبِبت وأما المضارع فليس فيه إال الفتح تلب، إذاً 

  لببت ولُببت ويف المضارع لم يثبت إال َتَلب

ثم نقول بعد ذلك مجيء َفُعَل من المضعف نادر كما أشار إليه المؤلف 

:حتى قيل لم يأيت عليه سوى لببت، ونظمه الناظم بقوله ، 

 مضاعفًا فيما عدا لب فقد                      ولم يجيء مضموم عين يف الوسط

استدرك بعضهم على بعض حتى  ما قيل يف ذلك أهنا ستة أفعالوأقصى 

  وصلت إلى ستة أفعال جاءت على َفُعَل من المضعف

ذكر المؤلف فعلين كما سبق واألفعال الباقية هي الثالث ضُبَبِت األرض، إذا 

كثرت الضباب فيها جمع ضب، والفعل من باب فرح ضببت ومن باب كُرَم 

 ضُببت 
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ضرب، دممت وفرح  والفعل من باب إذا صرت دميمًا ُممتدَ  :والفعل الرابع 

 دممت، وكرم دُممت 

أي عمٍق واسرتخاء والفعل من  كت إذا صرت ذا فكةٍ فكُ  :والفعل الخامس

 باب فرح ففككِت ومن باب كرم فُككَت 

: عززت الناقة والشاة، عُززت إذا ضاق إحليلها واإلحليل والفعل السادس

 والفعل من باب َكُرَم فقط  ،إال بجهد لضيق إحليلهامخرج الحليب فال تحلب 

من هذه المواضع األفعال الدالة  وهو باب َفُعَل َيفُعُل له مواضعوهذا الباب 

فُعُل كما هنا وتأيت َل يَ على األوصاف الخلقية كما قلنا المخلوقة تأيت يف باب َفعُ 

 أيضًا يف َفَعَل يفُعل كما سبق 

ى َفُعَل َيفُعُل يف األوصاف الخلقية مثل حُسن من فمن األفعال التي جاءت عل

الحسن وهو أمر خلقي حسن يحسن ووسم وكرب يكرب وصغر وعظم يعظم وثقل 

ال نقول أن طال ر ومنه أيضًا طال يطول، فأصله طول يطول أو ليطولوا قصر يقصو

 كقال يقول، كأن يقول إنه من فعل يفعل لماذا؟يطول من باب فعل يفعل 

ألن قال يقول مصدرها طول طال يطول طواًل كحسن يحسن حسنًا، وهو مثله 

 َفُعَل َيفُعُل أما قال يقول فمصدره قول قال يقول قواًل فهو مثل نصر ينصر نصرًا 

َفُعَل َيفُعُل أيضًا يف الصفات الثابتة التي صارت كالغرائز ويأيت هذا الباب 

عنده بسبب ثبااها كالغرائز عرب ليست مخلوقة يكتسبها اإلنسان لكنها صارت 

المؤلف عن ذلك بقوله وهي التي لها مكث يعني دوام ليست عارضة نحو: كُرَم 

وكذلك بطل يبطل من البطولة أما من  ،وشُجَع الشجاعة، وجبن يجبن ولئم يلئم

، لكن من البطولة والبطولة هذه صفة تكون يف اإلنسان كالغريزة لالبطالن بط

كل األحوال، فبطل يبطل يعني صار بطالً، وأيضًا من مواضع  البطل يبقى بطل يف
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هذا الباب كما ذكر المؤلف يف قوله: ولك أن تحول كل فعل ثالثي إلى هذا الباب 

  للداللة على أن معناه صار كالغريزة يف صاحبه

يقولون يجوز أن تحول كل فعل ثالثي إلى َفُعَل َيفُعُل للداللة أن معناه ليس هو 

لمعتاد الطارئ العارض الذي يأيت ويذهب، ولكن صاحبه قد صار فيه هذا المعنى ا

يجهل يعني أنه أمٌر عرض لإلنسان فيجهل حينًا  الوصف كأنه غريزة ثابتة كجهل

ويعلم حينًا، لكن إذا أردت أن تقول إن الجهل قد سيطر على هذا اإلنسان حتى 

، وأُكل أكل الذي يأكل يف هذا العلم صار هو األصل فيه تقول َجُهَل فالٌن يجُهُل 

األكل المعتاد عندما يجوع يأكل لكن، إذا كان كثير األكل حتى أنه غريزة فيه 

ب الذي يشرب يقول أكل فالن، وكذلك َشِرب وشرُ َفُعَل َيفُعُل وتحوله إلى 

َشِرَب أما إذا كان كثير الشرب كالذين ابتلوا بشرب المسكر ونحو الشرب المعتاد 

 الذين يكثرون من شرب الدخان تقول شُرب يشُرب ذلك و

وربما استعملت أفعال هذا ومن مواضيع هذا الباب ما ذكره المؤلف يف قوله: 

ب، فتنسلخ عن الحَدث   الباب للتعجُّ

يعني أنك ال تريد هبا  يجوز أن نستعمل أفعال هذا الباب للداللة على التعجب

هذا قول انسلخ عن الحدث، أنت إذا قلت اإلخبار تنتقل من اإلخبار إلى اإلنشاء و

، لكن إذا أردت أن تتعجب من مثالً شُجع محمد تريد أن تخرب أنه يفعل الشجاعة

شجاعته تقول شُجع فالٌن يعني كأنك قلت ما أشجعه تتعجب من شجاعته وال 

م الجمل تريد أن خُ وَض  ، وتقول كُرم فالٌن بمعنى ما أكرمه تتعجب من كرمهتخرب

صار ضخمًا وإنما تتعجب وإنما يكون ذلك يف األشياء المعروفة يعني إذا تخرب أنه 

كان زيد معروف بالكرم فال حاجة أن تخرب عنه بذلك، فإذا قلت لنا كُرم زيٌد فأنت 

 تتعجب من ذلك وال تخرب ألنه شيٌء معروف 
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المؤلف  قالثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب السادس وهو الباب األخير وفيه  

 ::بالكسر فيهما، كحِسب يحِسب ونِعم ينِعم،  فِعل َيْفِعل الباب السادس

  المعتّل، كما سيأيت الصحيح، كثير يف وهو قليل يف

ه بالكسر فيهما يف الماضي فبين ضابطه بقول فِعل َيْفِعل الباب السادس

، ويأيت أيضًا يف كحِسب يحِسب ونِعم ينِعموالمضارع، وبين أنه يأيت يف السالم 

ألن أصل الفعل  فِعل َيْفِعلالمثال كوِرث يِرث، ووِثَق يثق وجعلنا ذلك من باب 

ِرَث يوِرُث فأعل الفعل بحذف الواو يف المضارع، ويأيت أيضًا يف قبل اإلعالل و

المهموز مثل يئس ييئس، وهذا الباب قليل بل نادر وهو أقل األبواب الستة، 

أربعة يجعله بعد باب َفِعَل يفَعُل حتى قالوا لم يأيت إال  ولذلك أخره المؤلف ولم

َفِعَل يفِعل ومع ذلك هذا الباب َفِعَل يفِعل يف هذه وعشرون فعالً على هذا الباب 

قليٌل يف الصحيح كثيٌر يف المعتل يعني أكثر هذه األفعال األفعال األربعة والعشرين 

وهو قليل ) :قليل هذا قول المؤلفاألربعة والعشرين أكثرها معتل والصحيح فيها 

يعني فيما ورد فيه ليس يف اللغة عمومًا فالباب كله  (المعتّل  الصحيح، كثير يف يف

نادر أصالً، لكن األفعال التي جاءت على هذا الباب أكثرها يف المعتل وقليٌل منها 

قال يف الصحيح، وسوف يذكر المؤلف هذه األفعال كلها يف التنبيه الخامس، فلهذا 

 المؤلف كما سيأيت، التنبيهات التي ستأيت بعد هذه األبواب 

فهذا ما تيسر شرحه يف هذا الدرس السادس، وإلى أن نلتقي بكم بإذن اهلل يف 

 الدرس السابع، استودعكم اهلل والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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 الدرس السابع
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

لـــه آة والســالم علـــى نبينــا محمـــد وعلــى والصـــال ،الحمــد هلل رب العــالمين

  جمعينأصحابه أو

 ،،،ما بعدأ

 ،وحياكم اهلل وبياكم يف هذا الـدرس السـابع ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

حمـد الحمـالوي عليـه رحمـة ألشـيخ لفن الصرف يف العرف ذا من دروس شرح ش

  اهلل

ــادى  ــن جم ــين  اآلخــرةنحــن يف الخــامس والعشــرين م ــن ســنة ثنت ــينم  وأربع

 بـاألمنحفظهـا اهلل  الريـاضعقده يف بيتي يف مدينـة أوهذا الدرس  ،وألفئة اموأربع

ونكمـل حيـث توقفنـا يف الـدرس  ،العـرفشـذا وما زلنا يف شـرحه كتـاب  ،مانواإلي

 ،مجـرٍد ومزيـدإلى  علففي الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على تقسيم الف ،الماضي

بعــد ذلــك ذكــر  ،مجــرد فقــط أبنيــةبــل عرفنــا  ،المزيــد وأبنيــةالمجــرد  أبنيــةوعرفنــا 

فلهـذا سـنقرأ هـذه  ،بينها لنا تنبيهًا تنبيهًا ،بعض التنبيهات المهمة المؤلف 

    اهلل تعالى بإذنثم بعد ذلك نشرحها بما تيسر  ،التنبيهات تنبيهًا تنبيهًا
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 تنبيهاٌت  :تعالى قال المؤلف  

األول: كل أفعال هذه األبواب تكون متعدية، والزمة، إال أفعال الباب )

فعلى التوسع، واألصل  "َرُحَبْتك الدارُ "الخامس، فال تكون إال الزمة. وأما 

الكثرة  يف ية األولى تسمى دعائم األبواب، وهَرُحَبْت بك الداُر، واألبواب الثالث

 (.بعلى ذلك الترتي

  األبوابوجود التعدي واللجوء يف هذه  األول أمرانوفيه  األولهذا التنبيه 

له همزة أو واًوا، فالغالبالثاين) من باب أنه  : أن َفَعل المفتوح العين، إن كان أوَّ

ووعد يِعد، ووَزن يِزن. ومن غير الغالب: أَخذ  يأتيضرب، كأَسر، يأِسر وأَتى، 

 (..وأكل وَوَهل

 أفعــال إال ،تكــون متعديــًة والزمــة األبــوابهــذه  أفعــالكــل : --فقـال 

 إال الزمة.الباب الخامس فال تكون 

الفعــل  أمــاقلــت  ،يفعــل بــاب كــرم يكــرم لبــاب الخــامس بــاب فعــويعنــي بال 

 ،وم والتعـديلـزويفعل ويفعـل فيكثـر فيهـا ال الماضي فعل بمضارعاته الثالثة يفعل

ففعـل  ،الزمـة ال تنصـب مفعـواًل بـه أفعـالوفيهـا  ،بـهمفعوٍل إلى  متعدية أفعالفيها 

ويـأيت  ،ينصـره ويكتبـه ويقتلـه ويقولـه ويهـده،كيفعل باب نصـر ينصـر يـأيت متعـديًا 

 أن أرادوا إذا أهنـم ومـن عـادة الصـفيين ،كيقعد ويربأ ويخرج ويسمو ويعـوم الزمًا 

فيقولـون  ،ائـبالغ هـاء يصـلون بالمتعـدي أهنم ،يفرقوا بين الفعل المتعدي والالزم

 هـاء والالزم ال يصـلون بـه ،مفعوٍل بهإلى  متعدٍ أنه  يضربه ليتبينأو  يضربهأو  ضربه

  ويعرب عنه حينئٍذ هبا الغائب ،الزم فال ينصب مفعواًل بهألنه  ،الغائب
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يضــربه ويعرضــه ويعــده ك ،والبــاب الثــاين يف فعــل هــو فعــل يفعــل يــأيت متعــديًا

ويأيت الزمًا فجلس يجلـس وفـر يفـر  ،رضه يعرضهوع ،ضربه يضربه ،ويبيعه ويأتيه

  وهام يهيم وبان يبينه

والباب الثالـث فعـل يفعـل يـأيت متعـديًا قطعـه يقطعـه وصـنعه يصـنعه ووضـعه 

فعل الـالزم فهـو  وإما ،وقرأه ويأيت الزمًا ذهب يذهب وسمح يسمح وسعى يسعى

  من متعديه كثرأالزمه  أن إال ،ففعل فيه الزٌم وفيه متعدٍ  ،المتعدي من أكثر

شــربه  ،يســمعهوســمعه  ،علمــه يعلمــه ،مــن متعديــه األغلــبففعــل يفعــل وهــو 

 وسـلم ،وغـرق يغـرق ،وطـرب يطـرب ،والزمـه كفـرح يفـرح ،ونسيه ينسـاه ،يشربه

  يسلم

  وعشـرون فعـالً أربعة أنه  ادر وذكر المؤلف يف تنبيٍه قادمفعل يفعل وهو الن وأما

 ،ومتعديـه كحسـبه يحسـبه ،الزم وأكثـرهعٍد قليـل ذًا فيه متإكلها الزمة سوى خمسٍة 

التي ستأيت يف  كاألمثلة ،كثير والالزم  ،حبهأي أ قهه يمقووم ،ووليه يليه ،وورثه يرثه

المؤلـف، مثـل  فعـل يفعـل فكلـه الزم كمـا ذكـر وأما ،شاء اهلل إنيف تنبيٍه تاٍل  ،التنبيه

 سـن مـا يحسـنوح ،وعظم يعظـم كرم يكرم، وشرف يشرف يشرف، وصغر يصغر،

  آخرهإلى 

 الفعـل يفعـل  أنوهـي  ،فعٍل شاٍذ عن هذه القاعـدةإلى  ثم نبه المؤلف 

 ،رحبـت بـك الـدار واألصـل ،رحبتك الدار فعلى التوسع أما :فقال إال الزمًا،  يأيت

فالـدار هـي الفاعـل التـي  ،رحـب جـاء متعـديًا أنفظاهر كالم العرب رحبتك الدار 

 إنمـافقال المؤلف  ،ف المخاطب وقع مفعواًل بهامذكور يف كوالمخاطب ال حبتر

 أي ،بـك الـدار ترحبـ :يقـال ،رحـب الزم أنالكـالم  أصـلن أل ،هذا على التوسـع

 األفعـالكمـا تتعـدى  ،فالفعل رحب تعدى حينئٍذ بالبـاء ال بنفسـه ،رحبت الدار بك

  الالزمة
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 ،و مـن بـاب فرحـااتسـع فهـ إذارحم المكان يرحب رحبًا  هذا الفعل كيقال في 

إذا  حسـن يحسـن حسـنًا ،رحـب المكـان يرحـب رحبـًا ،من باب كرم يضًاأويقال 

ــع أ  ىئ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ يئ :ومــن ذلــك قولــه تعــالى ،يضــًاأتس

    [118]التوبة:

 "َرُحَبْتـك الـدارُ "كثر ذلك يف كالم العرب حتى توسعوا فيـه، واختصـروه إلـى  ثم

     رحبت الدار بك إذا اتسعت وتباركت 

وبعد ذلك ننتقل إلى األمر الثـاين يف الرتتيـب األول وهـو ترتيـب هـذه األبـواب 

   (واألبواب الثالثة األولى تسمى دعائم األبواب)من حيث الكثرة، فقال المؤلف: 

 (َعـلَفَعـل َيفْ  - َفَعـل َيْفِعـل - َفَعـل َيْفُعـليعني أبواب فعل لمضارعاته الثالثة، )

وهى ىف الكثرة علـى ذلـك )ألهنا أكثر األفعال الثالثية يف المجردة، ثم قال المؤلف: 

   .(الترتيب

يعني على ترتيبها السداسي الذي ذكره، فهذه األبواب من حيـث كثـرة األفعـال 

َفَعـل فيها، أو كثرة مجيء األفعال عليها، مرتبة علـى حسـب هـذا الرتتيـب، فأكثرهـا 

  وذَهب يذَهب، ثم َضَرَب َيْضِربثم َينُْصر، َكنََصَر ، َيْفُعل

، ككرم يكـرم، وأخيـرًا وهـو َفَعل َيْفُعل، ثم كَفِرح َيْفَرح، َفَعل َيْفُعلثم بعد ذلك 

  كحِسب َيحِسبأقلها، فعل يفعل 

 :فقال  ،التنبيه الثاينإلى  ثم ننتقل مع المؤلف 

له همزة أو واوًا، فالغالبأن َفَعَل المفتوح الع  : الثَّاين) من باب أنه  ين، إن كان أوَّ

أَخذ   : ضرب، كأَسر يأِسر، وَأَتى يأتي، ووعد يِعد، ووَزن يِزن، ومن غير الغالب

يًا َكَمّده أنه  وإن كان مضاعفًا فالغالب  . وأَكل ووَهل من باب نصر، إن كان متعدِّ

ه ه، وصّده َيُصد  ،  ومن باب ضرب، إن كان  . َيُمد  ، وشذَّ َيشذ  الزمًا، كَخفَّ يَخف 
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  .( بالذال المعجمة

 ،بعض ضـوابط مضـارعايت فعـل فهذا التنبيه الثاين من المؤلف ذكر فيه 

ولكننـا  ،وذكر ضوابطه يطول ،األفعال أكثرعليه  ،ففعل كما ذكرنا يف الدرس ماضي

وابط المضـارعات يضًا بعـض ضـأوالمؤلف هنا ذكر  ،الضوابط حينذاك أهمذكرنا 

  يفعلأو  يفعلأو  على يفعل يأيت مضارعمتى  ?فعلهل  ،فعل

المهمــوز  األول ،أشــياءوهــذه الضــوابط التــي ذكرهــا المؤلــف تخــتص بثالثــة 

  والثالث المضعف ،والثاين المثال الواو ،الفاء

 أنفقال المؤلـف  ،وفعل المثال الواوى كوعد كأتىفنبدأ بضابط المهموز الفاء 

فالغالـب عنـدما واو كوعـد ووزن أو  تىأكـ ،همـزةً  أولـهكان  إنفتوح العين فعل الم

مـن بـاب أنـه  الغالب فيهف ،ففيه ما خرج عن ذلك ،ليس مطرداً أنه  قال الغالب فهمنا

  كأَسر يأِسر، وَأَتى يأيت ،َفَعل َيْفُعل أيضرب 

قـال ثـم  ،يووعد يعد ووزن يزن هذا من المثال الواو ،هذان من المهموز الفاء

بـل  ،َفَعـل َيْفُعـلالفاء فهما لـيس علـى وز كل هذان من مهمأخذ وألب ومن غير الغا

  َفَعل َيْفُعل، ل يأكلأكو ،َفَعل َيْفُعل َوَأَخَذ َيْأُخُذ، :يقال

حـذفنا يضـرب يفعـل ثـم  ،لهـلم يـأيت علـى ي فلم وكذلك من غير الغالب وهل

 أمـا أقـول:و ،مـا قالـه المؤلـفهـذا  ،بـل قـالوا يوهـل ،دالواو كما فعلنـا يف وعـد يعـ

 وقـد أوصف فكونه من باب ضرب يضرب فهذا المثال الواوي فوعد ووزن و
ٌ
غلبي

 ن نحن وهن يوه ،وما خرج عنه نادر ،ذكر ذلك الصرفيون

  ضبطًا نيف هذا الفعل وه :قلت

  كفرح فيقال وهل يوهل وهالً كفرح يفرح فرحًا بمعنى فزع وغلط األول
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يعـد ال، كوعـد وهـوهـل يهـل ويوهـل وهـالً، فوهـل يهـل : وعد تقـولك والثاين 

لغـة والمـراد هنـا  ،وبمعنـى سـهى ،قالوا يف المضارع مـع يهـل يوهـل أهنم إال ،وعداً 

عـن اذ هـو الشـيوهل  الفعل الثاين أن إال ،يهل وقد جاء وهلن قياس ألوهل يوهل، 

      هذه القاعدة

ذلـك  أجـدضـرب فلـم نه من بـاب أما ذكره المؤلف يف مهموز الفاء و أما :قلت

مواضــع وقــد  أربعــةيضــرب يطـرد يف  ضــرببــاب  أن بــل يـذكرون، نالصــرفييعنـد 

المثال  األربعةوهذه المواضع  ،عندما تكلمنا على باب فعل يفعل ،ذكرناها من قبل

ئي، أســف كقضــاء يقضــي والنــاقص اليــاف اليــائي، جــوواأل وعــدوعــد يك يالــواو

كفـر والمضـاعف الـالزم  ،كقضـى يقضـي جوف الياء كباعي يبيع والناقص اليـاءاأل

 يفر 

فقـال  األفعـالميـة الوممن نص على ذلـك كثيـٌر مـن الصـرفيين ومـن مالـك يف 

 :عنه

 كسرا لعين مضارع يلي فَعال                وأدم

 َكَذا الُمَضاَعُف اَلِزًما َكَحنَّ َطَل     اْو َكَأَتى ذا الواو فاًء أواليا عينا

كان فعل صاحب الواو فيه كفـاءًا يعنـي  ، إذايف فعل أكسره عين المضارع :فقال

 .كباع يبيع ،الياء عينًا يعني كانت عينه ياءً أو  ،دعد يعوككان مثااًل واويًا  إذا

 َكَذا الُمَضاَعُف اَلِزًما

فهـم مـن  --فكأن المؤلف الحمالوي  ،كحنا يحن ،لمضاعف الالزما

مالـك كمـراد بقيـة الصـرفيين النـاقص  مـراد ابـن مـابين ،المهمـوز الفـاءأنه  أتىمثاله 

  علمأواهلل  ،يهدي دىتى يأيت مثل قضاء يقضي وهأف ،اليائي
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 ،خذ يأخـذأو ،يأكل أكلالفاء من فعل نحو  ليف محمو ،والكسر والضم كثيران

 هـو الثالـث الـذي ذكـر المؤلـف لـه ضـابطًا يف فعلـه واألمروغيرها كثير  ،مر يأمرأو

يًا وإن كـان مضـاع) :المضعف فقال فًا فالغالـب أنـه مـن بـاب نصـر، إن كـان متعـدِّ

ه ه، وصّده َيُصد    .( . َكَمّده َيُمد 

 ،ينصـر صـردي فالمضعف متعدي بابه من نفالمتع ،وهده يهده ،مثل عده يعده 

 أحبــهكــان ثالثيــًا وهــذا غيــر  إذا ،حبــه يحبــهكفعــال أعــن ذلــك  ذشــأنــه  وقــد قــالوا

وقـد ذكرتـه العـرب  ،يثالثنتكلم عن ال إنما ونحن ،حبه يحبه هذا الرباعي ،الرباعي

وقـالوا شـده  ،حبـهين قياسـه يفعـل ألشـاذ، فعالً ثالثيًا حبه ويف مضارعه يحبه وهو 

قيـاس، وينمـه مـه وهـذا نوقالوا نـم الحـديث ي ،ديشده على القياس ويشده وهذا شا

    وهذا شاذ 

خـف يخـف ككـان الزمـًا  إنومن باب ضـرب  ،ثم قال المؤلف عن المضعف

 ،فعـل يفعـل ،الـالزم قياسـه ضـرب يضـرب المضـعف ،بالذال المعجمـة ذشذ يشو

مـن ذلـك نـص عليـه يـنص  ،أفعـالوقـد قـالوا شـذ عـن ذلـك  ،وحن يحـن ،كفر يفر

    الصف يصف وقياسه يصفيف  وصف ،ومن عليه يمن وقياسه يمن ،وقياسه ينص

      : التنبيه الثالث فقالإلى  ثم ننتقل مع المؤلف

م من األمثلة تعلم  : لثَّالثا      : مما تقدَّ

من باب نصر وضرب وفرح،   : أن المضاعف يجيء من ثالثة أبوابتعلم -1

ه  : نحو ه يَعض  ، وعضَّ ه، وفرَّ يفر       . سّره يسر 

من باب نصر وضرب وفتح وفرح   : ومهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب-2

   . ُب، وأِمن يأَمن، وأُسل يأُسلأخذ يأُخذ، وأَسَر يأسر، وأَهب يأهَ   : وشُرف، نحو

من باب ضرب وفتح وفرح   : ومهموز العين يجيء من أربعة أبواب-3
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  . ، وَلُؤم َيْلُؤمموأى َيئي، وسأل يسأل، وسئم يسأ  : وشُرف، نحو 

من باب نصر وضرب وفتح   : ومهموز الالم يجيء من خمسة أبواب-4

  . َرأ يقَرأ، وصدئ َيْصَدأ، وجُرو يجُروَبَرأ يبُرو، وَهنَأ يهنئ، وقَ   : وشُرف نحو

من باب ضرب وفتح وفرح وشُرف   : والمثال يجيء من خمسة أبواب-5

وَعد يِعد، ووِهل َيْوَهل، ووِجل يوَجل، ووُسم َيْوُسم، ووِرث   : وحسب، نحو

وهي َوَجَد َيُجد قال   : يرِث، وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة يف لغة عامرية

  : جرير

َواِدي ال َيُجْدَن َغليال   و ِشئِت قد َنَقَع الُفؤاُد ِبَشْرَبٍة ل  َتَدُع الصَّ

لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من   : يقول لمحبوبته  . ُروي بضم الجيم وكسرها

َواِدي أي العطاش ال يجدن حرارة العطش   . ريقك تترك الصَّ

قال   : ب وفرح، نحومن باب َنَصر وضر  : واألجوف يجيء من ثالثة أبواب-6

يقول، وباع يبيع، وخاف يخاف، وَغيِد َيْغَيد، وَعور يعَور، إالَّ أن شرطه أن يكون يف 

ل واويًا، ويف الثاين يائيًا، ويف الثالث مطلقًا، وجاء طال يطول فقط من  الباب األوَّ

  . باب شُرف

من باب نصر وضرب وفتح وفرح   : والناقص يجيء من خمسة أبواب-7

دعا ورمى وسعى ورضى وسُرو، ويشترط يف الناقص من الباب   : ، نحووشرف

ل والثاين ما اشترط يف األجوف منهما   . األوَّ

من باب شرب وفرح وحسب،   : واللفيف المفروق يجيء من ثالثة أبواب-8

  . َوَفى َيِفي، ووِجَي َيْوَجي، وولَِي َيِلي  : نحو

  : ضرب وفرح، نحوواب من باب ثالث أبيجيء من   : واللفيف المقرون-9

رَوى يْروي، وقوَى َيْقَوى، ولم يرد يائي العين والالم إالَّ يف كلمتين من باب فرح، 
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  . هما َعيَِي، وَحيِيَ 

الصـحيح  أنـواعلمجـيء  إحصـاءأنـه  فهذا هو التنبيه الثالث وواضـٌح ممـا قرأنـا

وذكـر مـن  ،المعتلالفعل الصحيح و أنواع أحصى ،الستة األبوابوالمعتل من هذه 

ــوابهــذه  ــال  ،الســتة األب ــةممــا تقــدم مــن  فق ــب والمــتعلم  :األمثل فالطال

كثيرة ولو لم ينص  أشياءليستفيد من ذلك  ،ينتبه لما يقرأ ويدرس أنوالقارئ يجب 

نـت أفوما خلف السطور،  عليها كما يقولون يقرأ ما بين السطور وما خلف السطور

أو  سـواء نـص عليهـا ،وإحصـائياتهم منها وتخرج بنتـائج وتف ،األشياءتجمع هذه 

 األمثلـةفقال مما تقدم مـن  ،اإلحصائياتمثل هذه إلى  فنبه المؤلف ،لم ينص عليها

 :فقالأو المضعف   ثم بدأ بالفعل المضعف ،أنفاعلموا 

يجـيء مـن  :فالمضاعف قال ،ن وكذلك كل ما عطف عليهالمضاعفة نصبناه أل

وفـرح ، فعـل يفعـل، وضـرب يضـرب ،نصر ينصره فعل يفعـل من باب أبوابثالثة 

  ومثل لكل باٍب بمثال ،فعل يفعل

 إن ،كـان مـن فعـل فقياسـه نصـر ينصـر إنالمضـعف  أنقول عرفنا فيما سـبق أو

 ر ن كان الزمًا كافر يفإ يضرب ضرب ،عده يعدهككان متعديًا 

ال يـأيت  ،فرح يفـرحكيفعل  ،ن كان المضعف من باب فعل فقياسه كباب فعلإو

الفعـل إلـى  كمـا ذكرنـا مـن قبـل ثـم انتقـل بعـد ذلـك ،ال نـادراإفعل  علىالمضعف 

 ،فبـدأ بمهمـوز الفـاء ،فذكر مهمـوز الفـاء ومهمـوز العـين ومهمـوز الـالم ،زالمهمو

يـأيت مـن  ،ر وضـرب وفـتح وفـرح و شـرفصـن أبـوابيجـيء مـن خمسـة أنـه  فذكر

  يحسبالباب النادر وهو باب حسب  إال األبوابجميع 

 ،قصــد يف المهمــوزأ ،ال قيــاس فيــه ،ذلــك ونقــول فعــل كلــه ســماع أمثلــةوذكــر 

فعـل أو  يفعـلأو  ن فعـل يفعـلمن مهموز الفاء أكيف تعرف  ،قصد يف مهموز الفاءأ
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نـه ال إلم يكن حلقي العـين والـالم ف إذاأنه  إالهذا كله سماع  ،هذا كله سماع ،يفعل 

  كرنا من شرطه حينذاكذحينما قليالً  إاليكون من فعل يفعل 

سـوى  ،هـذا قيـاس فعـل مطلقـًا نأل ،مهمـوز الفـاء يف فعـل فقياسـه يفعـل وأمـا

جميـع كفعـل فقياسـه يفعـل  ء يفمهمـوز الفـا وأمـا ،النادر الذي جاء على فعل يفعل

  الباب

ضـرب  أبـواب أربعـةمهموز العين يأيت مـن  أنمهموز العين فذكر إلى  ثم انتقل

 مثلةوذكر األ ،وال من حسب يحسب ،ينصر يأيت من نصر ال إذاً  ،وفتح وفرح شرف

ذهــب  فــتح،يعنــي بــاب فــتح ي ،ونقــول مهمــوز العــين مــن فعــل قياســه فــتح، لــذلك

 ،ن الهمـزة حـرٌف حلـق وقـع عينـًا فسـأل يسـأل ونـأى ينـأىأل ،فعـل يفعـل ،يذهب

  يفعل فعل فعل قياسه يفحلقي العين  أنوعرفنا 

نصر وضرب وفتح وفـرح  أبوابأيت من خمسة يأنه  فذكر ،ثم ذكر مهموز الالم

ونقـول  ،لـذلك أمثلـةوذكـر  ،بـاب حسـب النـادر إال األبـوابفيأيت من كل  ،وشرف

ن الهمـزة يضـًا ألأمـن بـاب فـتح فعـل يفعـل يكـون  أنقياس مهمـوز الـالم يف فعـل 

  حرف حلق وقع المًا

مـن قبـل كلهـا قلناهـا  أشـياءهـذه  ،يفعـل وفعـل قياسـه يفعـل فيـه فعـل فقلنـا أما

 أنوذكـر  ،الفعل المثـالإلى  نتقل بعد ذلكأثم  ،ونعيدها مرًة من بعد مرة لرتسيخها

فهـو يـأيت مـن  ،سـبضرب فتح وفرح وشـرف وح ،أبوابالمثال يجيء من خمسة 

  لذلك األمثلةوذكر  ،باب نصر ينصر من إال األبوابمن كل  أبوابخمسة 

عـال فقياسـه يفعـل علـى مثـال فال وأمـا ،فقياسـه يفعـليف فعـل المثال  أماونقول 

كما ذكرنـا  ،قياسه هو باب ضرب يالمثال يف فعل فالمثال الواو وأما ،قياس البابين
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م فمـن بـاب فـتح مثـل وضـع اللا كان حلقي إن إال ،وعد يعد ووصف يصفكذلك 

  يضع

وقـد ورد  :فقال ،قال المؤلف يف بيان شذوٍذ ورد يف اللغة يتعلق بمضارع المثال

ر يف لفظــٍة واحــدٍة فقــط يف لغــٍة صــورد مــن بــاب نالمثــال  أنيعنــي  ،مــن بــاب نصــر

وجـد يجـد ومـن ذلـك قـول  :فقـالوا ،لغة بني عامر وهـم مـن بنـي تمـيم أي ،عامرية

  منهمألنه  جرير

َواِدي ال َيُجْدَن َغليال     لو ِشئِت قد َنَقَع الُفؤاُد بَِشْرَبٍة   َتَدُع الصَّ

الجـيم وهــذه اللغـة الشــاذة وبكســرها  روي بضــم :ويجـدن روي بــروايتين قـال

البيـت، وشرح المؤلف لنا معنـى  ،يجد وهذا القياس الذي عليه لغة جمهور العرب

فقـط مـن نصـر  أبوابيأيت من ثالثة أنه  فذكر ،األجوفالفعل إلى  ثم انتقل المؤلف

  لذلك األمثلةوذكر  ،ينصر وضرب يضرب وفرح يفرح

وسـيعيد مـا  ،يف التنبيـه الرابـع جـوفاألوسيفصل المؤلف الكـالم علـى الفعـل 

فنـدعو الشـرح للتنبيـه  ،يطـول أطـالوكـذلك مـن التنبيـه علـى  ،ذكره هنا من الشرط

وضـر  ،ر ينصـرصـوهـي ن ،أبـوابنه يأيت مـن خمسـة أثم ذكر فعل الناقص و ،الرابع

ــتح ،يضــرب ــتح يف ــرح ،وف ــرح يف ــر  ،وشــرف يشــرف ،وف ــةوذك ــك  األمثل ــى ذل عل

 ،لتنبيــه الرابــعباعلــى الفعــل النــاقص يضــًا الكــالم أوسيفصــل المؤلــف  ،والشــرط

  شاء اهلل إنالتنبيه الرابع يف وسيعيد ما ذكره هنا فنشرح ذلك 

روق فـفبدأ بـاللفيف فبـدأ بـاللفيف الم ،الفعل اللفيفإلى  --انتقل ثم 

ــه  فــذكر ــة أن ــوابيجــيء مــن ثالث وحســب  ،وفــرح يفــرح ،مــن ضــرب يضــرب ،أب

ن كان من فعل إكان من فعل فقياسه يفعل و إنروق فلفيف المونقول يف ال ،بيحس

فيف كمـا نعـرف داخـٌل يف يف فعـل فـالل وأمـاوهمـا القيـاس يف البـابين  فقياسه يفعـل
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فلهـذا نقـول يف وفـاء يفـي مـن  ،ذا كان واويًا مـن بـاب ضـربإ ذفقياسه حينئالمثال  

  مثالألنه  باب ضرب

 ،ين فقـط مـن ضـرب وفـرح يفـرحنـه مـن بـابأالمقـرون و طيب ثم ذكر اللفيـف

فقياسـه مـن بـاب ضـرب  ،يضًا من المثالأفعل اللفيف هو  إنيضًا أونقول يف ذلك 

  كروى يروي ،يضًاأ

لعـين والـالم اائـي ولـم يـرد يـا  ،المقـرون فيعنـي اللفيـ يرد ولم) :قال المؤلف

 ( . يحيى يَ ، وَحيِ يعيا إالَّ يف كلمتين من باب فرح، هما َعيِيَ معًا، عنيه والمه يائين 

يجـوز يف هـذين الفعلـين أنه  ذكرنا أنيف شرح المبتدئين  اإلدغاموسبق يف باب  

التنبيـه إلـى  --ثم ننتقـل مـع المؤلـف  ،عي وحي واإلدغامعيا  ،حيا ،الفك

   :فيقول --ويف هذا التنبيه الرابع يذكر  ،الرابع

ابع) يف الماضي، وبالواو يف المضارع، فهو  الفعل األجوف، إن كان باأللف  : الرَّ

من باب نصر، كقال يقول، ما عدا طال يطول، فإنه من باب شُرف، وإن كان باأللف 

يف الماضي وبالياء يف المضارع، فهو من باب شرب كباع يبيع، وإن كان باأللف أو 

  . عوربالياء أو بالواو فيهما، فهو من باب فرح، كخاف يخاف، وَغيَِد َيغيد، وعِور يَ 

والناقص إن كان باأللف يف الماضي وبالواو يف المضارع، فهو من باب نصر،  

كدعا يدعو، وإن كان باأللف يف الماضي وبالياء يف المضارع، فهو من باب ضرب، 

كرمى يرمي، وإن كان باأللف فيهما، فهو من باب فتح، كسَعى يسَعى، وإن كان 

سُرو، وإن كان بالياء فيهما، فهو من باب بالواو فيهما، فهو من باب شرف، كسُرو ي

حسب كَولَِي َيِلي، وإن كان بالياء يف الماضي واأللف يف المضارع، فهو من باب 

 ( . فرح، كرِضي يرَضى
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معينـة  أبـوابيـأيت مـن  أنـه وبـين األجـوفلهذا التنبيه خص الكالم على الفعل 

مجيئـه مـن هـذه وبـين ضـوابط  ،يضًا تكلـم علـى الفعـل النـاقصأو ،وضوابط ذلك

  األجوففبدأ بالفعل  ،األبواب

فقـال  ،الواو يف المضارع فهو من باب نصـريف الماضي وب باأللفكان  إن :فقال

ر ينصـر وهـذا صفهو من باب ن ،والمضارع يقول بالواو باإللفقال  فالماضييقول 

 ل اإلعالكما شرحنا يف باب  ،يقبل على ينصره : أصلهافيقول ،بياٌن للواقع

ثـم قـال المؤلـف مـا  ،والماضـيك صام يصوم وعاد يعود فالمضارع واو وكذل

ر ينصـره ولـم صـمـن ن ?خرج قال يطولأفلماذا  ،شرفنه من باب إعدا طال يطول ف

 ،فعـل يفعـل ،شـرفي فجعل طال يطول مـن بـاب شـر وإنما :يجعله مثل قال يقول

 :فنقول يف هذا الفعل طال يطول معنيان

 و:نح ،على غيره أفضل إذاالً يطول طو المعنى األول: طال

 طال على القوم طواًل وانه لذو طولٍ 

 ،فهو طائـل ،ي اسم الفاعل منه على وزن فاعلأن فاعله أل ،من باب نصرفهذا  

طـال  ،علـيهم فهـو طائـل وأفضـل وأفضـلهمتفضل علـيهم  إذافالن طال على قومه 

  صائمفهو ومًا وصام يصوم ص ،واًل فهو طائل فقال يقول قواًل فهو قائلطيطول 

ن اسـم أل ،فهـذا مـن بـاب شـرفاء ،يطول طواًل ضـد القصـر طالثاين والمعنى ال

والصفة المشبهة كمـا  ،بل تأيت منه الصفة المشبهة ،الفاعل منه ليس على وزن فاعل

فلهـذا ال يقـال يف طـال يطـول  ،تـأيت مـن فعـل وإنما ال تأيت من فعل أنسيأيت قياسها 

 طواًل فهو طويالً يطول  طالطواًل فهو طائٌل بل 

جـاد  :قـال ،اد يجـودجـونحن طـال يطـول  ،قبح يقبح قبحًا فهو قبيحيعني مثل 

  يفعلمن باب فاعل يضًا أفهو  ،واسم الفاعل جواد وليس بجائد ،يجود جوداً 
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 ،يف الماضـي وباليـاء يف المضـارع بـاأللفن كـان إو :األجـوفثم قال يف الفعل  

إعـالل ثم حـدث فيـه  ،صله يبيع يضربأبيع وكباعي ي يضرب، ضربفهو من باب 

أو  باليـاءأو  بـاإللفكـان  إن :قـال المؤلـف ،ومن ذلك بان يبين وبات يبيت ،بالنقل

الفعـل  أن أي ،كخاف يخاف غيد يغيـد وعـور يعـور ،بالواو فيهما فهو من باب فرح

 ،نحـو خـاف يخـاف ونـام ينـام بـاأللفكـان كالهمـا  إذاالماضي والفعل المضـارع 

فعـور  ،كالهمـا بـالواو ،كالهمـا باليـاء كغيـد يغيـدأو  بـاأللفيهاب كالهمـا  ابوه

  أصـل ،أصلههنا نقول  ،خاف يخاف إذا ،يفرح فرح ،فهو حينئٍذ من باب فرح ،يعور

خوف انقلبت الواو لتحركها بعد  أما ،مثل فرح يفرحخاف يخاف، َخِوَف، يخوف، 

 ،الخـاءإلـى  ،الفتحـة مـن الـواويخـوف فنقلـت  وأمـاإعالل بالقلب،  ?ألفإلى  فتٍح 

  والواو بعد نقل الفتحة منها صارت ساكنة ،فصارت الخاء مفتوحة

خـوف يخـوف  أصـله ،صار الفعل يخاففلف أإلى  ثم قلبت هذه الواو الساكنة

 فقـال الفعـل  ،الكـالم عـن الفعـل النـاقصإلـى  نتقـل المؤلـفأثـم  ،على فعل يفعـل

كـدعى  ،لواو يف المضارع فهو من بـاب نصـريف الماضي وبا باأللفكان الناقص إن 

 ،يكون على غيـر ذلـك أنال يمكن ألنه  ،يضًا بياٌن للواقعأوهذا  ،يدعو يفعل ،يدعو

  وعلى يعلو ،سموكذلك سما ي ،يفعل، قبلها ةيناسبها الضم إنمان الواو أل

يف الماضـي وباليـاء يف المضـارع فهـو مـن بـاب  بـاأللفن كان إو :قال المؤلف

ن المعتـل باليـاء أل ،يضـًا بيـاٌن للواقـعأ هـذارمى يرمـي،  فعل يفعل ،ضرب يضرب

  وكذلك هدى يهدي وقضى يقضي ،تناسبه الكسرة قبل الياء يفعل إنما

كسـعى  ،يفعـل فعـل بـاب فـتح، فيهمـا فهـو مـن بـاأللفن كـان إقال المؤلـف و

 لواو فيهمـا فهـون كـان بـاإقال المؤلـف و ،هذا على فعل يفعل ،يسعى ورعى يرعى

  ي صار ثريًاأ وا رثروا يثك ،يفعل من باب شرفاء فعل
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ن كـان باليـاء يف إو ،مثـل ولـي يلـي ان بالياء فيهمـا فهـو مـن بـاب حاسـبن كإو

باليــاء  راضــي ،رضــي يرضــىك ف يف المضــارع فهــو مــن بــاب فــرحلالماضــي وبــاأل

كـذلك بقـي  ،ف فهـو مـن بـاب فـرحلالماضي بالياء والمضـارع بـاأل باأللفيرضى 

يقلبـون فيـه فعـل  طـيء، هذا الباب فيـه لغـة أنوذكرنا من قبل  ،خشي يخشىيبقى و

  فيقولون رضى يرضى وبقى يبقى ،ذا فعلإ

 : وفيه يقول ،التنبيه الخامسإلى  ثم ننتقل مع المؤلف

لم يرد يف اللغة ما يجب كسر عينه يف الماضي والمضارع إالَّ ثالثة   : لخامسا)

أي حزن، ووِرث المال، ووِرع عن   : وجد عليهوثَِق به، و  : عشر فعالً، وهي

  : أي اكتنز، ووِعق عليه  : أي اضطجع، ووِرم الُجرح، ووِري المخ  : الشبهات، ووِرك

،   : أي سمع، ووكِم  : أي صادفه موافقًا، ووِقه له  : أي عجل، ووفِق أمره أي اغتمَّ

  . أي أحب  : وولِي األمر، ووِمق

ْكَسر عينها يف الماضي، ويجوز الكسر والفتح يف وورد أحد عشر فعالً، تُ 

أي هلك، ووحمِت   : َبئِس، بالباء الموحدة، وحِسب، ووبق  : المضارع، وهي

أي   : أي اغتاظ فيهما، وولغ الكلب، وولِه، ووِهل  : الُحْبَلى، ووِحَر صدره، وَوِغر

 (. اضطرب فيهما، ويئِس منه، ويبِس الغصن

وقد ذكرنا من قبـل  ،اٌص بباب فعل يفع هذا الباب النادرفهذا التنبيه الخامس خ 

لـم يـأيت علـى فعـل أنـه  فـذكر ،التي وردت عليه لنـدراها األفعالالمؤلف سيذكر  أن

ومضارعها كذلك بكسر العين فعل، كسر العين اضيها بم ،ثالثة عشر فعالً  إاليفعل 

الـواو  أعلـت صـل يثـق يوثـق كمـا عرفنـا ثـمأو ،وهي وثق بـه يقـال وثـق يثـق ،يفعل

ثـم حـذفت  ،صـل يجـد يوجـدأحـزن يقـال وجـد يجـد و أيعليـه  وجـدو ذف،بالح

 قـالوي ،فهـذا مـن بـاب ضـرب يضـرب ،بخالف قولنا وجد يجد من الوجود ،الواو
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وورع عـن  ،صـل يـرث يـورثأو ،يقال ورث يـرث ،ورث فالٌن المال ،لورث الما 

    صله يورعأيقال ورع يرع و ،رعتو إذاالشبهات 

ورم يـرم  :يقال ،ورم الجرح ،صله يوركأيرك وورك  :يقال ،أضجع أي ،وورك

 أيصله يـوري ووعـق عليـه أيري و ريو :ي اكتنز يقالأووري المخ  ،صله يورمأو

صـادفه  أي أمـرهفـق الرجـل اوو ،مـرهأق افوو ،صله يوعقأوعق يعق و :يقال، عجل

  موافق

 ،صـله يوقـهأو هقـيقـال وقـه يووقه له أي سـمع،  ،قفصله يوأو يوفقوفق  :يقال

 األمـرولـي فـالٌن  :يقـال األمـروولـي يـوكم صله أوكم يكم و :يقال ،غتمأ أيووكم 

بعـض  وأوصـل ،قمـصـله يأو قيـمي : ومـقيقـال أحـب أيووبق  ،يلي واصله يولي

 ،ثمانيـة عشـر فعـالً إلـى  التـي جـاءت علـى فعـل يفعـل فقـط األفعالهذه الصرفيين 

  وهذا دليٌل على ندراها فلهذا عدوها واحٍد وعشرين فعالً إلى  آخرون وأوصلها

 قال المؤلف: 

ويجوز الكسر والفتح يف  وورد أحد عشر فعالً، ُتْكَسر عينها يف الماضي،)

 (.المضارع

فمجيئها علـى  ،عشر جاءت على فعل يفعل ويفعل األحد األفعالهذه  إنيعني 

مـن  ،نـادرهـو القياس ومجيئها على فعـل يفعـل يفعل فعل فعل يفعل ومجيئها على 

 ،من الظن ال مـن الحسـاب ،وحسب أسيبأس ويب بأسيقال  ،من البؤس بأسذلك 

  حسب ويحسب ويحسب بمعنى يظن وقد قرأ هبما يف القرآن :وقال

ومنـه قولـه  ،يقـال يبـق ويوبـق ،ي هلك، ووبق أمن الحساب فال تدخل معنا أما

يعنـي مـن  ،لـىبووحمـت الح ،جعلنـا بيـنهم مهلكـا أي ،تعالى وجعلنا بيـنهم موبقـا

ــوحم ــ ،ال ــل شــتهاءاو وه ــال الوح ،األك ــوحموق ــى وحــم وت ــى ،مــت الحبل  ،وحم
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واسـم الفاعـل منهـا  ،فهذا هو النادر على فعل يفعل ،تحم أما ،قيست توحم فوحم

  وحما

يحــر  شــتد غضــبه يقــال وحــرأذا اغتــاب وإوحــر صــدره ووغــر صــدره  :ويقــال

وهـذا  ،شـرب بلسـانه إذا الكلـب يضـًا ولـغأومـن ذلـك  ،ويوحر ووغر يغـر ويـوغر

ولـغ الكلـب يلـغ  :يقـال ،يفعل علف ،فجاءت فيه لغٌة كذهب ،الفعل فيه لغاٌت كثيرة

ــة  ،لبــاإلعاليلــغ أو  يولــغ بالتصــحيح إمــاويفعــل  ،فعــل ويــولى ولــغ واللغــة الثاني

فمعنـى  ،يلـغ واللغـة الثالثـة كحسـب فعـل يفعـل ولـغ ،يلغ ولغ ،كضرب فعل يفعل

 ،يف ماضيه ولغوا ولغـا ويف مضـارعه ،ضارعه الفتح والكسرماضيه ويف م يف أنذلك 

  والتصحيح اإلعاللويف مضارعه  ،يلغ ويولغ ويلغ

فعـل  ،كضـرب األولطان ضـبيقـال فيهـا  مـا ولهـاووهـل أ ،والفعل التالي ولهـا

  كضرب يضرب ضربًا نولها يله واله: وقال ،يفعل

ــة ــرحأو  واللغــة الثاني ــاين كف ــرح يفــرح فرحــ ،الضــبط الث ــه ،ًاف ــه ولهــًا ول  ،يول

ففـي ماضـيه ومضـارعه الكسـر  ،دشتد حزنه وتحير مـن شـدة الوجـأمعنى فيهما وال

كضـرب  األولفيه ضـبطين  أنفالمشهور يف المعاجم  الفعل وله وأما ،يضًاأوالفتح 

 ،والثـاين كفـرح يفـرح فرحـًا ،فهـم ونسـي إذايهـل وهـالً  يقال وهل ،يضرب ضربًا

  وهما إذازع وجبن وضعف وكذلك ف إذايؤهل وهالً  لوقال وه

وييـأس وهـذا  األفصـحييـأس وهـذا  اليـأس يقـال:والفعل التالي يـأس منـه مـن 

وقـد زاد  ،يـبس ييـبس وييـبس :يقالصن عند المؤلف يبس الغ األخيروالفعل  ،ذشا

 ثنـاأويقـال نعـم يـنعم ويـنعم فمجموعهـا  ،وهو نعم مـن التـنعم آخرالصرفيون فعالً 

  عشر فعالً 
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 :وفيه يقول المؤلف التنبيه السادسإلى  ثم ننتقل 

كون الثالثّي على وزن معين من األوزان الستة المتقدمة سماعي،   : لسادسا)

  . فال يعتمد يف معرفتها على قاعدة، غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط

ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معًا، لمخالفة صورة المضارع 

واحد كما رأيت، ويف غيره تراعي صورة الماضي فقط، ألن لكل ماض للماضي ال

 ( . مضارعًا ال تختلف صورته فيه

مـن أو  معرفة كون الفعل من فعـل يفعـل فعـل يفعـل أنففي هذا التنبيه يذكر لنا 

مـن أو  مـن فعـل يفعـلأو  مـن فعـلأو  من فعل يفعـلأو  من فعل يفعلأو  فعل يفعل

 يف كـل ذلـك األصـلالسـتة  األبـوابن واحٍد من هـذه فعل يفعل يعني كون الفعل م

 أيوتتأكـد هـل الفعـل مـن  ،المعـاجمإلـى  تعود أنصل يف كل ذلك األ ،سماعيأنه 

هذه الضـوابط التـي نـذكرها وذكرناهـا مـن قبـل  أن إال ?الستة األبوابباٍب من هذه 

وليسـت  ،أكثريةأو  أغلبية أهنايعني  ،هي ضوابط مقربة مساعدة وليست حاكمة إنما

  طرادًا تامًاأمطردة 

هذا معنى قوله أهنا سـماعية فـال يعتمـد يف معرفتهـا سماعية  إهنافهذا معنى قوله 

  يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابطأنه  غير ،على قاعدة

لمخالفـة  ?لمـاذا ،ويجب فيه مراعـاة صـورة الماضـي والمضـارع معـًا :ثم قال

المضارع يف الثالثي قـد يكـون  أنيعني صورة المضارع للماضي الواحد كما رأيت 

فعـل وفعـل  ،العـين مفتوحـة يف الماضـي والمضـارع ،فعـل يفعـل و:نحـ ،كالماضي

العـين  ،يفعـل وفعل ،العين مكسورة يف الماضي والمضارع كحسب يحسبه ،يفعلوا

  يكرموا ميف الماضي والمضارع فكر ،مضمومة
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عينــه تختلــف، عــن  حركــة أنيعنــي  ،وقــد يكــون المضــارع علــى غيــر الماضــي

حركــة عــين الماضــي، كفعــل يفعــل، العــين يف الماضــي مفتوحــة ويف المضــارع 

مضمومة كنصر ينصر، وفعـل يفعـل، كضـرب يضـرب، وفعـل يفعـل وفـرح يفـرح، 

 ولهذا البد من مراعاة الماضي والمضارع لمعرفة الباب 

غيـره قال: ويف غيره يعني يف غير الثالثي، الرباعي والخماسي والسداسـي، ويف 

تراعى صورة الماضي فقط، لماذا؟ قال ألن كل مضارع تختلف صـورته فيـه، يعنـي 

أن مضارع غير الثالثي ال يختلـف، المضـارع مـن الربـاعي والخماسـي والسداسـي 

 قياسي، ال يختلف له صيغة ثابتة، سيأيت بياهنا حينما نتكلم على ذلك 

نكســر مــا قبــل  ،األخيــرالمضــارع منهــا بكســر الحــرف قبــل وخالصـة ذلــك أن 

مـا  ،وهكـذا ،يستخرج استخرجويف انطلق ينطلق ويف  ،يكرم أكرمفنقول يف  ،األخير

ارعه بفـتح مـا ضـفم ،ما عدا الفعل المبدوء بتاٍء زائـدة ،عدا الفعل المبدوء بتاٍء زائدة

غير الثالثي يكون بكسر مـا يتجاهل، ومضارع  وتجاهل ،مثل تعلم يتعلم ،آخرهقبل 

  آخرهبدوء بتاٍء زائدة فبفتح ما قبل الم إالخره آقبل 

ن أل ،ن تعـرف الماضـي فقـطأال إ يحتـاج فلهـذا ال ،فمضارعه مضـطرد قياسـي

وفيـه يقـول  األخيـروهـو  ،التنبيـه السـابعإلـى  ثم ننتقل مع المؤلف ،مضارعه تبٌع له

: 
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، فقياس ما ُبني من األفعال مطلقًا للداللة على الغَلَبة يف المفاخرة  : السابع) 

مضارعه ضم عينه، كسابقني زيد فسبقته، فأنا أسُبقه، ما لم يكن واويَّ الفاء، أو 

يائي العين أو الالم، فقياس مضارعه كسر عينه، كواثبته فَوَثْبته فأنا أثِبه، وبايعته 

  (. فبِعته فأنا أبيعه، وراميته فرميته فأنا أرِميه

الدالـة  األفعـال ،الغلبـة أفعـالما يسمى  --السابع يذكر  ،يف هذا التنبيه

ثـم غلـب  ،كثر مـن طـرفأمشاركة بين  هن هناك مفاعلأيعني  ،على الغلبة للمفاخرة

حينئـٍذ عـن هـذه الغلبـة التـي فكيـف نعـرب  ،فهـذه المغالبـة ،طراف على غيرهحد األأ

بـاب إلـى  نـك تنقـل الفعـل الـذي هبـذا المعنـىأقال حكمه  ،طرافحد األألحدثت 

فتجعـل الماضـي فعـل وتجعـل  ،فعل يفعـل ،باب نصر ينصرإلى  تنقله ،صرهر ينصن

 يفعل  المضارع

سبق يسبق من بـاب ضـرب  أصلهسبقه هذا الفعل أنا أسابقني زيٌد فسبقته ف ونح

لكـن عنـدما اسـتعملناه للداللـة علـى  ،سـبق يسـبق العـين، يضرب المضـارع بكسـر

ن أة وال يلـزم يف معنـى المغالبـ ،سـبقهأ نـاأفقلنا سـبقته ف ،فعل يفعلإلى  الغلبة نقلناه

ــتكليكــون ل ــٍل م ــع مفع ــل يكــون للجمي ــه ،ب ــي يغلب ــرًا تعن ــٌد يســبق عم ــول زي يف  تق

ن الفعـل فضـل أمـع  ،فضـلهأنـا أفضـلته ف ،يضًا فاضـلت زيـداً أومن ذلك  ،المسابقة

فعــل يفعلــه وجعلــت إلــى  فلمــا اســتعملته يف المغالبــة ،يفضــل مــن بــاب كــرم يكــرم

  شياءأالمؤلف من ذلك ثالثة غنى استثم  ،أفضلهه والمضارع يفعل فضلت ،الماضي

الـالم ئي يـاأو  اليـاء األجـوفالعـين ئي يـاأو  الما لم يكن واوي الفاء المث :قال

 إنفقـال  ،ئياليـاء والنـاقص اليـا واألجـوف يالمثـال الـواو ىواسـتثن ،الناقصة الياء

يعنـي تبقـى علـى مـا هـي  ،العـينقياسها حينئٍذ كسر  ،قياسها يف المضارع كسر العين

نـا أف ،هأثبـنـا أفوثبته ف ،واثبته :بقوله ثل ذلكوم ،األصلن هذا هو قياسها يف أل ،عليه

ثــب، ثــم أعلــت الــواو  أو أصــلهثــب كمــا عرفنــا أطبعــًا  ،يفعــل أثــب ثبــه علــى وزنأ
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على يفعل بالتصحيح مـن  ،أوثبهأو  باإلعاللعلى يفعل  أثبهال يقال  ،أثبه ،بالحذف

نك تبيعـه يف السـوق أال تريد  ،أبيعهنا أعته فب ،ومن ذلك بايعته من البيع ،لإعال دون

  نك غلبته يف المبايعة فغلبته يف ذلكأتريد  وإنما ،كما تبيع البضائع

أو  لبـاإلعال عـهأبوال تقول  أبيعه ،ها العين مكسورة أبيعه ،أبيعهنا أفتقول بعته ف

رميتــه تقــول  ،ه مــن الرمــي رمــى يرمــيوكــذلك راميتــ ،بالتصــحيح علــى يفعــل بعــه،

جعلتـه علـى يفعـل  ،رمـوهأوال تقول  ،وهي الميممكسورة،  العين ،رميهأنا أفرميته ف

  هذه الثالثة تبقى على باهبا أنيعني  ،الياء واواً  نقلبتاف

نشـرحه يف هـذا  أن أردنـافهـذا مـا  ينصر، باب نصرإلى  ضرب يضرب وال تنقل

استودعكم اهلل والسالم عليكم ورحمـة  ،اهلل تعالى ذنبإالدرس القادم إلى  ،الدرس

  اهلل وبركاته
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